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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
w majowym numerze „Wiadomości Nadarzyńskich” przedstawiamy in-
formacje m.in. o prowadzonych obecnie na terenie naszej Gminy in-
westycjach, o działaniach podejmowanych w ciągu ostatniego miesiąca 
przez placówki oświatowe uzupełniających ofertę edukacyjną dla dzieci  
i młodzieży. Jest także comiesięczna relacja z ostatniej sesji Rady Gminy 
Nadarzyn oraz cykliczne informacje przygotowywane przez jednostki dbające  
o bezpieczeństwo mieszkańców.
W tym wydaniu znajdą Państwo relację z uroczystości 110-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, która jest jedną z najstarszych  
i najlepiej funkcjonujących jednostek w województwie mazowieckim.

Polecam uwadze informację, o wielkim sukcesie związanym z dofinansowa-
niem uzyskanym przez Lokalną Grupę Działania Nadarzyn - Raszyn - Micha-
łowice oraz o ofercie skierowanej do mieszkanców zainteresowanych projek-
tami dotyczącymi instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii).

Jak zwykle w Wiadomościach, wśród innych stałych rubryk tematyka kul-
turalna - w niej m.in. interesujące propozycje dla czytelników korzystających  
z bogatego księgozbioru Publicznej Biblioteki Gminy Nadarzyn oraz sze-
reg imprez proponowanych przez Nadarzyńskich Ośrodek Kultury, który  

w czerwcu świętował będzie 17. urodziny. Warto zajrzeć również na strony poświęcone sportowi - gdzie zamieszczone są 
informacje o kolejnych osiągnięciach naszych sportowców, jak rownież zaproszenia do wspólnego kibicowania podczas 
zawodów i turniejów.

Już dziś, zapraszam serdecznie na VIII Piknik Rodzinny, który odbędzie się w pierwszą niedzielę czerwca przy nadarzyń-
skim kościele parafialnym. O atrakcjach i programie imprezy przeczytać można na tylnej okładce tego numeru.

Z wyrazami szacunku, 
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Od 5 maja br. ruszył program Podwórko Nivea.
Gmina Nadarzyn zgłosiła do konkursu ogólnodostępny plac zabaw w Wolicy,

na nowym terenie przy ul. Oliwkowej.
W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w programie Podwórko Nivea, ale zbyt mało 

mieszkańców włączyło się w głosowanie. Czy uda nam się w tym roku? To zależy 
od zaangażowania i kolejnych „kliknięć” naszych mieszkańców. Zasada jest pro-

sta: KAŻDEGO DNIA trzeba oddać głos na nasz plac zabaw! Pamiętajmy, że  
z jednego adresu mailowego można oddać codziennie tylko jeden głos.W ubiegłym 

roku zwyciężyły te lokalizacje, na które oddawano ponad 1000 głosów dziennie. W tej 
zabawie potrzebny jest więc powszechny udział i konsekwentne głosowanie.

Zapraszamy do głosowania na PLAC ZABAW W WOLICY

Podwórko Nivea w Wolicy?
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- trwają prace związane z budową 
nakładki bitumicznej ul. Aksamitnej 
w Wolicy. Termin zakończenia robót 
zgodnie z umową przewidywany na 
22 czerwca 2016 r.
- trwa remont ulicy Jeżynowej  
w Strzeniówce,
- na bieżąco naprawiane są nawierzchni 
ebitumicznych dróg gminnych, 
- zakończono prace związane z wiosen-
nym profilowaniem dróg gminnych,
- dostawa tłucznia kamiennego  
i betonowego (wykonawca otrzymał 
wykaz tłucznia na poszczególne so-
łectwa, dostawa odbywać będzie się 
sukcesywnie, w uzgodnieniu z sołty-
sami danego sołectwa).

Oświetlenie

- zaprojektowanie i budowa oświetle-
nia ulicznego w Nadarzynie przy ul. 
Pruszkowskiej (od ul. Akacjowej do 
ul. Jaworowej) – trwają prace projek-
towe. Termin realizacji całej inwesty-
cji 30.08.2016 r.
- zaprojektowanie i budowa oświetle-
nia ulicznego w Walendowie przy ul. 
Brzozowej – trwają prace projekto-
we. Termin realizacji całej inwestycji 
30.08.2016 r.
- budowa oświetlenia ulicznego w Ro-
zalinie: ul. Młochowska, w Nadarzy-
nie: ul. Maciejki oraz w Krakowianach. 
Termin zakończenia 11.07.2016 r.,

Kompleks 
oświatowy w Ruścu

Planowo kontynuowana jest budowa 
części gimnazjalnej wraz z halą wi-
dowiskowo - sportową. Zakończono 
montaż drewnianej konstrukcji da-
chu na hali sportowej oraz montaż 

instalacji wod-kan, c.o. w części dy-
daktycznej gimnazjum.
Rozpoczęto układanie pokrycia da-

chowego z blach trapezowych. Po-
nadto trwa montaż izolacji termicz-
nej budynku gimnazjum. 
Budowa kompleksu oświatowego - Projekt realizowany w ramach programu prioryte-
towego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne Budynki Uży-

teczności Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycje gminne
Budowa świetlicy

w Parolach
Trwają roboty dekarskie pokrycia 

dachowego oraz montaż instalacji 
sanitarnej wod-kan, c.o., wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji. Instala-
cja elektryczna jest w trakcie monta-
żu. Rozpoczęto także prace związane  
z wykonaniem zbiornika retencyjnego 
wody deszczowej, jak również kanali-
zacji deszczowej i sieci drenarskiej pły-
ty boiska, Termin realizacji tej inwesty-
cji zgodnie z umową - 10.08.2017r.

 Rozbudowa 
i przebudowa 

budynku świetlicy 
w Urzucie

Umowa została podpisana, a także 
został przekazany plac budowy Wy-
konawcy. Planowany termin zakoń-
czenia robót 31 sierpnia 2016 r.

Drogi 
- zakończono budowę nakładki bi-
tumicznej w Woli Krakowiańskiej 
(droga na Pławy). Wykonawca zgłosił 
inwestycję do odbioru.

Wnętrze powstającej hali

Rozbudowa oczysz-
czalni ścieków wraz 
z budową kanalizacji 

sanitarnej w Kostowcu

Trwa montaż stalowego zbiorni-
ka oczyszczalni ścieków (fot. obok), 
rozpoczęto prace przygotowawcze 
związane z dostawą i montażem kon-
strukcji stalowej hali oczyszczalni. 

Termin zakończenia robót - 15 
sierpnia 2016r.
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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.

- ponadto podpisano umowę na bu-
dowę oświetlenia ulicznego w Urzu-
cie przy ul. Baletowej, w Młochowie 
przy ul. Naturalnej. Umowa została 
podpisana. Termin zakończenia prac 
20.07.2016 r.

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej 
w Nadarzynie 

W budżecie na 2016 rok przewi-
dziano przygotowanie koncepcji roz-
budowy budynku. Pierwsze spotkanie 
w tej sprawie odbyło się pod koniec 
marca br. Uczestniczyli w nim przed-

stawiciele Dyrekcji Szkoły, Rady Ro-
dziców z jej Przewodniczącym oraz 
przedstawiciele władz samorządu 
Gminy Nadarzyn. 

Nadarzyńska „podstawówka”  
wg planów ma zostać powiększona  
o stołówkę wraz z zapleczem kuchen-
nym i świetlicę oraz gabinety specjali-
styczne. W najbliszym czasie odbędzie 
się kolejne spotkanie i konsultacje  
z zainteresowanymi inwestycją. 

Zagospodarowanie 
terenu „pastewnika” 

w Nadarzynie

Na etapie uzgodnień z Radą Sołec-
ką, Sołtysem i mieszkańcami jest wy-
konanie koncepcji zagospodarowania 
„PASTEWNIKA” w Nadarzynie.  
11 maja br. odbyło się spotkanie 

Nowe lampy przy ul. Maciejki w Nadarzynie 

Budowa ul. Aksamitnej w Wolicy

mieszkańców sołectwa Nadarzyn II 
z Radą Sołecką i Radną tego okręgu 
Elżbietą Zdzebel oraz władzmi sa-
morządu lokalnego w tej sprawie.

Referat Inwestycji

Harmonogram 
wywozu odpadów
Harmonogramy wywozu 

odpadów na 2016 rok, które 

obowiązują od 01.01.2016 r. 

do 30.06.2016 r. zamieszczone 

zostały na stronie  

www.nadarzyn.pl w zakładce 
„ochrona środowiska”.  
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Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nadarzynie 

Sobota - 14 maja br. była świętem 
nadarzyńskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, która w tym roku obcho-
dzi 110-lecie swojego istnienia. Uro-
czystą Mszą św. w intencji strażaków  
i ich rodzin w kościele parafialnym 
pw. św. Klemensa rozpoczęły się ob-
chody jubileuszu nadarzyńskiej jed-
nostki. Koncelebrze przewodniczył 
kapelan gminny strażaków ks. An-
drzej Wieczorek. 

Następnie po uroczystym przemar-
szu pododdziałów i pocztów sztan-
darowych na placu przed siedzibą 
nadarzyńskiej straży odbył się jubile-
uszowy apel. Wśród przybyłych gości 
byli przedstawiciele władz strażackich 
zarówno ochotniczych, jak i pań-
stwowych na szczeblu powiatowym, 
władz Policji na szczeblu powiato-
wym, władz samorządowych Sejmi-
ku Woj. Mazowieckiego, Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, Gminy 
Nadarzyn, zaprzyjaźnionych samo-
rządów i jednostek OSP oraz instytu-
cji i placówek oświatowych działają-
cych na terenie Gminy Nadarzyn. 

Apel rozpoczął się meldunkiem 
złożonym Prezesowi Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP Jackowi Grom-
kowi przez prowadzącego uroczy-
stość Komendanta Gminnego OSP 

i zarazem Prezesa OSP Młochów 
Krzysztofa Tryniszewskiego. Ze-
branych gości powitał Prezes OSP 
Nadarzyn Mirosław Chilmanowicz,  
a rys historyczny jednostki przedsta-
wił naczelnik OSP Nadarzyn Krzysz-
tof  Hamernik.

W dalszej części uroczystości wrę-
czone zostały medale i odznaczenia 
dla strażaków ochotników oraz osób 
współpracujących z nadarzyńską stra-
żą. Były ciepłe i serdeczne życzenia 
oraz podziękowania skierowane do 
druhów strażaków od przybyłych 

Jednostka OPS Nadarzyn została uhonorowana Złotą Odznaką św. Floriana Mazovia. 
Symbolicznej dekoracji sztandaru dokonali: Jacek Gromek - Prezes Powiatowego  
Oddziału ZOSP RP oraz Janusz Grzyb Prezes Zarządu Gminnego OSP. 
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gości. Swoją wdzięczność za ich za-
angażowanie i działalność wyraził 
m.in. Prezes Zarządu Gminnego 
OSP Janusz Grzyb – który także zło-
żył życzenia wszystkim obecnym na 
obchodach strażakom z racji ich świę-
ta,  przypadającego w maju. Życzenia 
i gratulacje z okazji 110. rocznicy 
istnienia nadarzyńskiej OSP straża-
kom złożyli także: Dorota Stalińska 
- Radna Sejmiku Woj. Mazowieckie-
go, Krzysztof  Rymuza – Wicestaro-
sta Powiatu Pruszkowskiego, Jacek 
Gromek – Prezes Powiatowy ZOSP 
RP, Krzysztof  Grabka – Wójt Gminy 
Michałowice, Krystyna Masłowska – 
Dyrektor Gminnego Ogniska Dzie-
cięco – Młodzieżowego „Tęcza”. 
Uroczystość zakończyło symboliczne 
wbijanie pamiątkowych „gwoździ”  
w okolicznościowe tablo.

red.

Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z rąk Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn i Anny Szabat odbiera Leon 
Giżycki - honorowy Prezes OSP Nadarzyn i opiekun Izby Pamięci przy OSP Nadarzyn.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbała Orkiestra OSP Nadarzyn, która po części oficjalnej dała krótki koncert. Radna Sejmiku woj.mazo-
wieckiego Dorota Stalińska wręczyła przyznane przez Marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika dyplomy uznania z podziękowaniem: 
Piotrowi Rutkowskiemu; Markowi Rutkowskiemu; Ewelinie Wieder; Bartłomiejowi Call; Grzegorzowi Nowakowi; Arkadiuszowi Wencel; Krzysz-
tofowi Śmigielskiemu; Bartłomiejowi Klotz; Krzysztofowi Cieśli; Krzysztofowi Hamernikowi; Krzysztofowi Żuchewiczowi; Mirosławowi Chilma-
nowiczowi.

Inne odznaczenia i wyróżnienia przyznane podczas uroczystości:
• Odznakę św. Floriana Mazovia otrzymali:
Odznakę I klasy Komandoria z Gwiazdą Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn
Odznakę II klasy na wstążce: Mirosław Chilmanowicz – Prezes OSP Nadarzyn; Krzysztof  
Hamernik – Naczelnik OSP Nadarzyn;Teresa Czerniawska – Sekretarz OSP Nadarzyn; 
Krzysztof  Pasierbek – Skarbnik OSP Nadarzyn
• Order Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława Orderu przyznało Order:
Dziekanowi Dekanatu Raszyńskiego ks. Andrzejowi Wieczorkowi
• Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za zasługi dla pożarnictwa medale przyznało:
Srebrny medal: Krzysztofowi Hamernikowi; Arkadiuszowi Wencel; Piotrowi Rutkowskiemu
Brązowy medal: Katarzynie Masłowskiej; Jarosławowi Kuśmierczyk;
Wzorowy strażak: Łukaszowi Sadowskiemu.
• Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przyznało odznaki członkom 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
Złotą odznakę otrzymali: Michał Kołakowski; Daniel Kołakowski; Karol Kołakowski;
Patryk Nowak; Damian Nowak. Srebrną odznakę otrzymała: Dorota Szczepańska; 

Materiał filmowy 
z uroczystości 
jubileuszowych 
do obejrzenia 

w iTV Nadarzyn. 
Zapraszamy. 

Brązową odznakę otrzymali: Paweł Szczep-
kowski; Karolina Święciak; Agnieszka 
Rybczyk; Małgorzata Jędral; Jakub Myśli-
wy; Karol Święciak; Maria Judycka; Moni-
ka Szczepańska; Katarzyna Podkowińska; 
Marta Kowalska; Aleksandra Kowalska; 
Natalia Walewska.
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red.

Rys historyczny OSP Nadarzyn 
Nie ma bar-

dziej zasłużo-
nej organiza-
cji dla naszej 
społeczności 

od Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nadarzynie. Jej studziesięciolet-
nie dzieje są dowodem i świadec-
twem wielkiego zaangażowania, 
pracy oraz zasług na rzecz tutej-
szych mieszkańców. 

Jednostka OSP Nadarzyn powstała 
na początku XX wieku - w czasach 
trudnych dla Polski – w okresie za-
borów. Jej twórcami byli najbardziej 
zacni i wpływowi mieszkańcy Nada-
rzyna. Jesienią 1906 roku u naczelnika 
powiatu błońskiego złożono pierwszy 
projekt statutu Towarzystwa Straży 
Ogniowej z siedzibą w Nadarzynie  
z wnioskiem o poparcie oraz zaakcep-
towanie.

 
Pierwszą siedzibą nadarzyńskiej 

straży była drewniana szopa obok 
organistówki przy nadarzyńskim ko-
ściele pw. św. Klemensa. Tam stra-
żacy ochotnicy gromadzili pierw-
szy podstawowy sprzęt gaśniczy. 
Doposażenie jednostki przeprowadzono  
w miarę zbieranych przez mieszkań-
ców funduszy. Ówczesne pojazdy 
bojowe, to wozy konne dostarcza-
ne przez miejscowych gospodarzy  
z Nadarzyna i Kajetan na czas akcji. 
W 1915 roku wojska carskie ucieka-
jąc zniszczyły remizę i cały posiadany 
sprzęt. Po tych wydarzeniach strażacy 
– ochotnicy przystąpili do ponownej 
organizacji straży ogniowej. Urzą-
dzano zbiórki funduszy, w których 
uczestniczyła lokalna społeczność. 

W 1921 roku rozpoczęto budowę 
murowanej remizy, która po dwóch 
latach wytężonej pracy strażaków 
ochotników oraz miejscowej społecz-
ności stanęła pośrodku rynku.

Dzięki staraniom członków OSP  
i podejmowanym działaniom, doko-
nywano zakupu coraz to nowocze-
śniejszego sprzętu do działań bojo-
wych.

 Dla organizacji strażackiej ważny 
był również rok 1938, w którym to 

społeczność Nadarzyna i okolicznych 
wsi ufundowała pierwszy sztandar dla 
jednostki. W latach II wojny światowej 
i okupacji hitlerowskiej nadarzyńscy 
strażacy działali w konspiracji. 

Z narażeniem życia ukryli przed oku-
pantem część sprzętu, łącznie z samo-
chodem. To, czego nie udało się scho-
wać zostało zniszczone przez wojska 
niemieckie, a remizę zajęto na warsztat 
naprawczy wojskowych samochodów. 

Po wyzwoleniu Nadarzyna zakupiono 
na potrzeby jednostki drugi samochód 
oraz dwie motopompy. Ochotnicza 
straż liczyła po zakończeniu działań 
wojennych w 1945 r. 30 czynnych i 40 
popierających członków. Nadarzyńscy 
strażacy brali udział m.in. w społecz-
nej akcji odgruzowywania Warszawy. 
W 1948 roku pośrodku nadarzyńskie-
go rynku wybudowano wieżę strażac-
ką, służącą przede wszystkim do ćwi-
czeń, która rozebrana została dopiero 
w latach siedemdziesiątych. W 1968 
roku strażacy ochotnicy rozpoczęli 
przy wsparciu lokalnej społeczności, 
władz gminy i powiatu budowę nowej, 
większej strażnicy przy ulicy Warszaw-
skiej 15.W jej skład weszły dwa garaże, 
zaplecze warsztatowe oraz świetlica. 

W 1974 powstała Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza. Lata 70. i 80. to czas 
dalszego rozwoju jednostki i jej służby 
dla lokalnej społeczności. Działalność 
Straży to nie tylko ratowanie mienia  
i życia, ale także aktywne uczestnictwo 

w wydarzeniach ważnych dla miesz-
kańców nie tylko Nadarzyna i Gminy 
Nadarzyn. Przykładowo w 1992 roku 
ochotnicy z OSP Nadarzyn przez  
5 dni uczestniczyli w gaszeniu poża-
rów lasów w Kuźni Raciborskiej. 

W 1995 roku jednostka została włą-
czona do Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego.

W 1998 roku, przy OSP Nadarzyn 
powstała amatorska orkiestra dęta, 
którą od początku prowadzi Miro-
sław Chilmanowicz. Orkiestra jest 
dziś dumą Nadarzyna i jej wizytówką,  
a odnosząc wielkie sukcesy promuje 
go podczas koncertów i festiwali na 
całym świecie.

W 2006 r. OSP Nadarzyn święto-

wała swoje 100-lecie, rozpoczynając 
działalność w nowej, rozbudowanej 
i zmodernizowanej remizie. Oprócz 
pomieszczeń dla sekcji bojowej, gara-
ży dla strażackich pojazdów, powstała 
sala do prób dla muzyków Orkiestry 
i duża sala spotkań. W budynku znaj-
duje się również Izba Pamięci prowa-
dzona przez Honorowego Prezesa 
OSP Nadarzyn Leona Giżyckiego. 
Myśl zorganizowania Izby Pamięci 
zrodziła się w 1975 roku. Wtedy to 
powstała pierwsza Młodzieżowa Har-
cerska Drużyna Pożarnicza przy miej-
scowej jednostce OSP. Jej współtwór-
cą był Leon Giżycki oraz zasłużony 
dla nadarzyńskiej jednostki, śp. Wi-
told Sojka, wieloletni Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Woj. Mazowieckiego i członek Za-
rządu Głównego ZOSP RP. Pierwszą 
wystawę zbiorów strażackich zorga-
nizowano podczas uroczystości wrę-
czenia nowego sztandaru dla OSP 
w 1975 roku. Wystawione eksponaty 
stary sprzęt pożarniczy, dokumenty, 
zdjęcia, itp. zbierali strażacy wspólnie 
z harcerzami. Do dziś eksponatów  
z każdym rokiem przybywa. 

Obecnie nadarzyńska jednostka 
OSP jest jedną z lepszych na Mazow-
szu i w skali kraju. Często gości ofi-
cjalne delegacje strażaków z całego 
świata. Podobnie jak w pierwszych la-
tach istnienia jednostki, ponad 100 lat 
temu, tak i współcześnie członkowie 
OSP Nadarzyn uczestniczą w życiu 
lokalnej społeczności. 

Strażacy nie tylko biorą udział  
w akcjach gaszenia pożarów, usuwa-
nia skutków wichur czy powodzi, ale 
z racji bliskości trasy katowickiej i du-
żej ilości groźnych wypadków, udzie-
lając pomocy przedmedycznej często 
ratują ludzkie życie.

- na podstawie materiałów archiwalnych 
- OSP Nadarzyn. 
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XVIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 

red.

Budowa trasy S8
Przypominamy, że w związku z planowaną rozbudową kolejnego odcinka S8, który przebiegał będzie 

przez Gminę Nadarzyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
będzie na bieżąco informować o przebiegu inwestycji na stronie internetowej kontraktu: 

http://www.s8radziejowice-paszkow.pl/?aktualnosci,444
W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji.

Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA, pod nr tel. 22 209 24 15.
Kontakt do Kierownika Projektu (osoby kierującej kontraktem z ramienia GDDKiA Oddz.w Warszawie)

i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84. 

XVIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
odbyła się 27 kwietnia, w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy. Obra-
dy rozpoczęły się o godzinie 14:00. 
Po powitaniu wszystkich zebranych 
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta 
Wacławiak stwierdziła quorum.

- Dzisiejsza sesja będzie się różniła od 
poprzednich. Przyjmiemy do naszego gro-
na dwóch nowych radnych wyłonionych  
w wyborach uzupełniających – wyjaśniła 
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta 
Wacławiak otwierając XVIII sesję.

Następnie stwierdziła quorum i po-
prosiła o wydanie przez Przewodni-
czącą Gminnej Komisji Wyborczej 
zaświadczeń o wyborze radnych Rady 
Gminy Nadarzyn w wyborach uzu-
pełniających z okręgu Nr 1 i Nr 2  
w Nadarzynie. Następnie panowie 
Eugeniusz Kucharski oraz Tomasz 
Siwa złożyli ślubowanie.

Radni jednogłośnie przyjęli zarów-
no proponowany porządek obrad jak 
i protokół z poprzedniej XVII Sesji 
Rady Gminy Nadarzyn, która odby-
ła się 23 marca. Także jednogłośnie 
radni przyjęli przedstawione przez 
zastępcę wójta Tomasza Muchalskie-
go sprawozdanie wójta Gminy Nada-
rzyn Janusza Grzyba z działalności za 
okres między sesjami. 

Następnie radni jednogłośnie przy-
jęli sprawozdanie dotyczące realizacji 
programu współpracy Gminy Nada-
rzyn z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
w roku 2015. W dalszej części sesji 

Rada Gminy uchwaliła regulamin 
pracy Gminnej Komisji Mieszkanio-
wej oraz podjęła uchwałę w sprawie 
wdrażania Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej Dla Gminy Nadarzyn.

Radni jednogłośnie przyjęli dwie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na oddanie w dzierżawę, na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części 
nieruchomości stanowiącej drogę we-
wnętrzną, będącą własnością Gminy 
Nadarzyn w Ruścu – ul. Hawajska 
oraz w Starej Wsi – ul. Głogowa.

Radny Eugeniusz Kucharski pytał, 
czy firmy dzierżawiące drogi we-
wnętrzne można zobowiązać do tego, 
aby przed przystąpieniem do działań 
na drodze sprawdziły czy przykłado-
wo znajdują się tam urządzenia me-
lioracyjne, a w przypadku uszkodze-
nia naprawiały szkody.

- W Kajetanach był przypadek, że firma 
w drodze gminnej kładła - jeśli dobrze pa-
miętam - przewód elektryczny – wyjaśniał 
radny - Nie sprawdziła gdzie znajdują się 
urządzenia melioracyjne i kilka sączków 
zostało zerwanych. To był faktycznie po-
ważny problem, gdyż robiło się tam jezioro.

- W umowie jest podany dwuletni okres 
gwarancyjny, jeśli będą usterki, to zgłosimy je 
do wykonawcy, który jest zobligowany je usu-
nąć – odpowiedziała Maria Przywoźna  
z ref. Inwestycji.

Radni przyjęli uchwałę określają-
cą regulamin otwartego konkursu 
ofert oraz kryteria ich wyboru na 
zapewnienie możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego w nie-
publicznych przedszkolach i niepu-
blicznych innych formach wychowa-

nia przedszkolnego.
- Jako, że w komisjach gminnych zwolniły 

się miejsca po wygaszonych radnych, Rada 
zobowiązana jest uzupełnić skład niekom-
pletnych komisji – wyjaśniła przewodni-
cząca rady Danuta Wacławiak.

Radni powołali członka Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku (jedno-
głośnie wybrano radnego Tomasza 
Siwa), Komisji Gospodarczej i Budże-
towej (jednogłośnie wybrano radnego 
Tomasza Siwa), Komisji Rewizyjnej 
(wybrano zgłoszoną przez radnych  
z Klubu Zielona Gmina radną Bo-
żenę Kapitan), Komisji Inwentary-
zacyjnej i Statutowej (jednogłośnie 
wybrano radnego Eugeniusza Ku-
charskiego) oraz dwóch członków 
do Komisji Rolnej i Ochrony Śro-
dowiska (jednogłośnie wybrano obu 
nowych radnych Eugeniusza Kuchar-
skiego i Tomasza Siwa).

Na koniec sesji przewodnicząca 
przypomniała radnym o oświadcze-
niach majątkowych (termin składania 
do 2 maja).

Przypominamy, że treść podjętych uchwał 
znajduje się w Biuletynie Infromacji Pu-

blicznej: http://bip.nadarzyn.pl/

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z sesji w iTVNadarzyn. 
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Historia administracji w Gminie Nadarzyn 
Poniżej przedstawiamy kolejną część opra-

cowania historycznego autorstwa Leszka 
Zugaja dotyczącego historii administracji 
Gminy Nadarzyn. 

LATA 1863 - 1918 
W 1863 roku wybuchło powstanie 
styczniowe. Władze carskie w rok po 
wybuchu powstania przystąpiły do 
uwłaszczenia ziemi dworskiej, aby  
w ten sposób odciągnąć chłopów od 
walki. Ziemia dworska użytkowana 
przez chłopów stała się ich własnością.  
W każdej wsi przystąpiono do wy-
mierzania gruntów. Powstały Tabele 
Likwidacyjne osobne dla poszcze-
gólnych miejscowości, w których 
dokładnie określono ilość gruntów 
należących do każdego gospodarza. 
Powstały szczegółowe mapki grun-
tów. Chłopi musieli spłacić otrzyma-
ną ziemię, ale otrzymywali ją na wła-
sność. Zmieniło to zupełnie stosunki 
własnościowe na polskiej wsi. 

Drugą reformą władz carskich było 
utworzenie gmin wiejskich. Ukaz 
carski z 1864 roku zupełnie zmienił 
ustrój gminny na polskiej wsi. Po raz 
pierwszy gmina miała charakter sa-
morządowy i została oddzielona od 
władzy właścicieli ziemskich (dziedzi-
ców). Władze preferowały na urzę-
dach ludzi chłopskiego pochodze-
nia. Wielkość gmin po raz pierwszy 
obejmowała duży obszar, zbliżony do 
obecnych gmin. 
Ukaz carski wprowadzający ustrój sa-
morządu gminnego został podpisany 
w dniu 19 lutego (2 marca) 1864 roku1 
. Od tej pory każda gmina składała 
się z uwłaszczonych wiosek, kolonii, 
folwarków i dworów, niezależnie od 
formy własności.

Lata 1859-1866 to czas dużych prze-
obrażeń na polskiej wsi w dziedzinie 
administracji.  Powoływano i likwi-
dowano gminy. W 1866 roku władze 
rosyjskie postanowiły dodatkowo zre-
organizować podział na gubernie i po-
wiaty. Przy tej okazji uporządkowano 
sprawy gminne przyporządkowując 
gminy do poszczególnych powiatów                   
i guberni. W ten sposób powołano 
oficjalnie gminy w Królestwie Polskim 
jednym aktem prawnym wydanym 

przez władze w Warszawie. 
Wtedy to powołano powiat grodziski 
(w kilka lat potem przemianowany na 
powiat błoński, istniał do połowy XX 
wieku) w guberni warszawskiej po-
dzielony na gminy. To właśnie w 1866 
roku powołano gminę Młochów, któ-
ra funkcjonowała aż do połowy XX 
wieku. Od 1870 roku przyłączono do 
niej osadę miejską Nadarzyn (dawne 
miasto). 
Opis gminy Młochów odnajdujemy  
w Słowniku Geograficznym Króle-
stwa Polskiego z końca XIX wieku. 
Według niego gmina Młochów na-
leżała do sądu gminnego okręgu II  
w Grodzisku, stacji pocztowej w Sę-
kocinie. Obejmowała 21 526 mórg 
obszar, w tym 6 469 mórg lasu i 51 
mórg zarośli). Liczyła 5 991 miesz-
kańców, w tym 788 żydów i 279 

ewangelików. W skład gminy wcho-
dziły miejscowości (ówczesna pisow-
nia): Bieliny, Cesin, Czarnylas, Da-
niewice, Kajetany, Kopona, Kossów, 
Kossowska Wólka, Krakowiańska 
Wólka, Krakowiany, Książenice, Lip-
nik, Młochów, Mroków, Mrokowska 
Wola, Nowa Wieś, Nadarzyn, Nowi-
ny, Opypy, Olesin, Owczarnia, Paro-
le, Paszków, Pławy, Polesie, Ruszczyk, 
Rusiec, Rozalin, Stara Wieś, Siostrzeń, 
Szamoty, Urzut, Walentów (Walen-
dów), Wygryz, Władysławów, Wygo-
da, Zaborów, Żabieniec i Żołwin.2 
Można zauważyć, że gmina Mło-
chów obejmowała niemal wszystkie 

miejscowości współczesnej Gminy 
Nadarzyn. Tylko jedna miejscowość 
obecnej Gminy Nadarzyn nie nale-
żała do dawnej gminy Młochów, była 
to Strzeniówka wchodząca dawniej  
w skład gminy Helenów. 

Według norm prawnych dotyczących 
ustroju gmin ustanowiono organy 
uchwałodawcze i wykonawcze. 
Organem uchwałodawczym było ze-
branie gminne, w którym mogli brać 
udział wszyscy pełnoletni gospodarze 
bez względu na wyznanie. Należa-
ło jednak posiadać na terenie gminy 
przynajmniej 3 morgi gruntu.  
Do uprawnień zebrania gminnego 
należało:
– wybór wójta gminy, ławników, pisarza  
i innych urzędników gminnych,
– uchwały we wszelkich interesach gospo-

darczych i innych dotyczących całej gminy,
– przeznaczenie środków opiekuńczych i na 
urządzenie szkół gminnych,
– ustanowienie działań i rachunków osób  
z wyboru w gminie pracujących,
– rozporządzanie nieruchomym majątkiem 
całej gminy,
– wybór pełnomocników do załatwiania 
spraw gminy,
– wyrzeczenie we wszelkich takich przypad-
kach, w których na zasadzie ogólnego  
prawa lub innych postanowień zajdzie po-
trzeba wyrażenia zgody całej gminy lub wy-
powiedzenia się 3 
 Gminą zarządzał wójt mianowany 
przez władze powiatowe na okres 

Podział administracyjny Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku 
(Podział Administracyjny Królestwa Polskiego, Warszawa 1917).
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Leszek Zugaj 

Fragment rosyjskiej mapy guberni warszawskiej z przełomu XIX i XX wieku.

3 lat spośród dwóch kandydatów 
przedstawionych przez zebranie 
gminne. Był on także organem wła-
dzy państwowej w gminie, posiadał 
ponadto uprawnienia policyjne  i po-
rządkowe (gmina prowadziła areszt 
gminny). Wójt na bieżąco zarządzał 
gminą, rozstrzygał spory, poświad-
czał dokumenty.  

 Formalnie drugą osobą w gminie był 
pisarz gminny, chociaż często to wła-
śnie on faktycznie zarządzał gminą. 
Pisarz bowiem był osobą wykształ-
coną, wójtowie bywali niepiśmienni. 
Pisarz zajmował się na bieżąco pro-
wadzeniem dokumentacji gminnej  
obowiązkowo w języku rosyjskim.

Gminy dzieliły się na tak zwane gro-
mady - wsie. Organem uchwałodaw-
czym gromady było zebranie gminne, 
organem wykonawczym wybierany 
przez zebranie sołtys. 
  
Gmina Młochów wraz z Nadarzynem 
(tam znajdowała się siedziba gminy) 
przynależała do powiatu błońskiego 
i guberni warszawskiej do 1915 roku.
I WOJNA ŚWIATOWA 

W 1914 roku wybuchła I wojna świa-
towa, która miała zupełnie zmienić 
historię tych ziem. W 1915 roku ar-
mie państw centralnych (Niemcy  
i Austro-Węgry) zajęły obszar Kró-
lestwa Polskiego wypierając Rosjan. 
Północną część Królestwa Polskiego 
okupowały wojska niemieckie, połu-
dniową część wojska austro -węgier-
skie. Tereny podwarszawskie włączo-
no do niemieckiej strefy okupacyjnej. 
Administracja gminna pozostała nie-
zmieniona. Nowością było to, że akta 
spisywano w języku polskim  

1Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 
1864, tom 62.
2 Słownik Geograficzny Królestwa Polskie-
go i innych krajów słowianskich pod red. 
F.Sulimierskiego, B.Chlebowskiego, W. Wa-
welskiego. Tomy I-XIV. Warszawa 1880 
-1902, tom VI, s. 531)
3 Szumski J., Chłopi a gmina w guberni 
łomzynskiej, „Studia Łomżyńskie”, tom. 
IV, s. 40

Akt powołania gmin w guberni warszawskiej 9dziennik praw Krolestwa Polskiego, 1866, 
s.2810 -wersja polska
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System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn
W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. 

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

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

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

Panu Krzysztofowi Pietrzykowskiemu
Inspektorowi ds. ochrony środowiska 

wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn oraz Radni; 
Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn

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

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN

Katarzyna Dombska 
 Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 

Uwaga! Przedłużenie 
terminu naboru ankiet 

do projektu „OZE 
w Gminie Nadarzyn”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych ogłosiła na-
bór na projekty dotyczące instalacji 
OZE. Ponieważ nabór będzie trwał 
od 30.05 do 26.09, w związku z tym 
wydłużamy czas na złożenie ankiet 
od mieszkańców zainteresowanych 
instalacjami ze źródeł odnawialnych 
do wtorku 31 maja br. do godziny 
16:00. Informujemy również, że do 
dnia 9 maja wpłynęło do Urzędu 
nieco ponad 200 ankiet od mieszkań-
ców zainteresowanych instalacjami 
ze źródeł odnawialnych.
 Prosimy mieszkańców zainteresowa-
nych udziałem w projekcie o złoże-
nie wypełnionych ankiet w kancelarii 
ogólnej urzędu gminy.
Informujemy, że Gmina Nadarzyn 
rozważa możliwość złożenia wniosku 
o dofinansowanie dla mieszkańców 

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 Działa-
nie 4.1 Odnawialne źródła energii.
 Szczegóły oraz formularze na oficjal-

nej stronie Urzędu Gminy:
http://www.nadarzyn.pl/405,kwie-
cien.html?wiecej=2488
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Drodzy Państwo, 31.12.2015 r. Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia Nadarzyn–Raszyn-Michałowice 
złożyło projekt LSR, w ramach na-
boru wniosków w konkursie o wybór 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność, organi-
zowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego.  

Z radością informujemy, 
iż nasza LSR pozytywnie przeszła 

eliminacje konkursu. W ciągu 
kilku najbliższych lat w ramach 

inicjatywy LEADER objętej 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 - 2020 na lokalny 
rozwój trzech gmin otrzymamy 
wsparcie unijne w wysokości:

7.911.000 PLN.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe oraz samorządy z obsza-
ru LGD (gmin Nadarzyn–Raszyn–Mi-

chałowice) mogą ubiegać się o środ-
ki na realizację projektów służących 
partnersko - terytorialnemu rozwojowi  
w ramach ogłaszanych konkursów 
przez Stowarzyszenie.
28.04.2016 r. odbyło się Walne Zebra-
nie Członków LGD Nadarzyn–Ra-
szyn-Michałowice, po którym wspólnie 
świętowaliśmy sukces naszego Stowa-
rzyszenia.
Składamy WIELKIE podzięko-
wania wszystkim zaangażowanym 

osobom w prace nad powstaniem 
naszej organizacji jak i Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Dziękujemy na-
szemu Prezesowi Witoldowi Czuk-
sanowowi jak i życzymy sukcesów 
nowemu Prezesowi LGD Marcino-
wi Rybickiemu.

„Witku – SHERIFFIE LGD NARAMI 
– dziękujemy”

Biuro LGD

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

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy w Nadarzynie, 
na Bank Spółdzielczy 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

Uczestnicy walnego zebrania członków LGD Nadarzyn - Raszyn - Michałowice

Fot. arch. LGD
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O Ś W I A T A

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z biegu oraz z finału gminnego 

konkursu historycznego w iTV Nadarzyn. 

Wiosna okazała się niezwykle 
owocnym czasem dla umuzykalnionej 
młodzieży z Nadarzyna.

Silna ekipa Szkoły Muzycznej  
w Nadarzynie wróciła z konkursu  
w Grudziądzu „Mistrz Zasad Muzy-
ki” z dwoma tytułami finalistów. Łu-
kasz Czyż (klasa III młodzieżowa) 
dosłownie „rozbił bank” - swoją 
wiedzą zdobył maksymalną liczbę 
punktów, tytuł Mistrza Zasad Muzy-
ki i oczywiście 1. miejsce! Aleksandra 
Wawrzkiewicz (klasa III młodzieżowa) 
z łatwością zmieściła się w czołówce 
wyników – wróciła z 3. miejscem!

Kilka dni później nasi uczniowie 
znów stanęli na podium. Przywieźli 
kolejne trofea - tym razem z Dębi-
cy, gdzie odbył się Konkurs wiedzy  
o życiu i twórczości Henryka Mikoła-
ja Greckiego. Na podium stanęły 
obie uczennice, które pojechały na 

konkurs: Aleksandra Wawrzkiewicz 
zdobyła 2. miejsce i Marta Idasiak (klasa 
I młodzieżowa) – 3. miejsce. 

Dwa tygodnie temu wzięliśmy ud-
ział w Konkursie z Kształcenia Słuchu  
w Olsztynie. Łukasz Czyż przywiózł  
2. nagrodę!

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
3 maja br. obchodziliśmy 225. rocz-

nicę uchwalenia polskiej Konstytucji. 
Pierwszej w Europie i drugiej na świe-
cie. 
Z tej okazji przygotowano szereg zajęć 

dydaktycznych oraz uroczyste akademie 
i apele w placówkach oświatowych na 
terenie naszej gminy. Najmłodsze dzie-
ci wykonywały samodzielnie flagi pań-
stwowe, kotyliony i przy okazji zapozna-
wały się ze znaczeniem symboli naro-
dowych. Starsze oprócz udziału w oko-
licznościowych apelach uczestniczyły  
w kolejnej edycji gminnego konkursu 
historycznego, czy też w biegu ulicz-
nym Bowiem „na sportowo” majowe 
święto uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja postanowili uczcić uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.

KONKURS 
HISTORYCZNY

1. Gdzie zaprzysiężono Konstytucję 3-go Maja?
2. Jaki ustrój miał być w Polsce po uchwaleniu 
Konstytucji 3-go Maja?
3. Z jakim państwem Polska zawarła sojusz 
w tym zakresie?
To nie jedyne pytania, z którymi musieli 

poradzić sobie finaliści szóstej już edycji 
konkursu historycznego z okazji uchwa-
lenia Konstytucji 3-go Maja. Konkurs 
tradycyjnie odbył się w SP w Młochowie 
i wzięły w nim udział wszystkie szkoły 

podstawowe z naszej gminy oraz SP  
z Otrębus. Poziom był bardzo wysoki, 
gdyż doszło aż do dwóch dogrywek  

w walce o najwyższe miejsca. Zwycięzcą 
tegorocznej edycji konkursu została SP 
w Kostowcu, którą reprezentowali: Jan 
Knyspel i Jerzy Wąsiewicz - przygotowa-
ni pod kierunkiem swojego nauczyciela 
historii Macieja Szmela. Konkurs, jak co 
roku, odbył się pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Nadarzyn Pana Ja-
nusza Grzyba, który był także fundato-
rem nagród dla wszystkich uczestników. 
Uczniom biorącym udział w konkursie 
serdecznie gratuluję osiągnięć, a nauczy-
cielom historii dziękuję za ich przygoto-
wanie i zapraszam na kolejną edycję już 
za rok.

Jarosław Wołkowycki
organizator Gminnego Konkursu 

Mistrzowie muzyki z Nadarzyna

Fot. arch.szkoły

Jesteśmy dumni z tak wysokiego 
poziomu teorii muzyki, jaki osiągają 
uczniowie naszej szkoły. Gratulujemy 
sukcesów znakomitej nauczycielce 
pani Beacie Zdunek (na fot. poniżej wraz 
z laureatami).

Izabela Malec 
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie

Fot. arch.szkoły
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Dziękujemy
 Wójtowi Naszej Gminy 

za objęcie patronatem I Gminnej 
Konferencji Szkół, 
władzom lokalnym 

i wszystkim uczestnikom.
Zapraszamy za rok

Organizatorzy Konferencji.

zdobywczyni 9 Pucharów Świata  
w kickboxingu, wielokrotna i aktual-
na Mistrzyni Polski w kickboxingu, 
zawodowa Mistrzyni Świata w K-1 – 
Pani Dorota Godzina.

Opowiedziała nam ona o wpływie 
aktywności fizycznej na zdrowie czło-
wieka.

Następnie Szkoła Podstawowa  
w Nadarzynie pokazała film konkur-
sowy „Trzymaj formę”, który promu-
je zdrowy styl życia.

Po wszystkich wystąpieniach za-
proszeni goście mieli okazję obejrzeć 
pokazy walk kickbokserskich, które 

zademonstrowali utytułowani zawod-
nicy klubu „X-fight” w Piasecznie.

Mamy nadzieję, że I Gminna 
Konferencja Szkół była ciekawym 
doświadczeniem i zmusiła uczniów 
do refleksji , ponieważ jesteśmy szko-
łą, która przykłada wiele starań do 
szerzenia edukacji zdrowotnej.

Gimnazjaliści z Nadarzyna z Mistrzynią kick-boxingu Dorotą Godziną

26 kwietnia, w Szkole Podstawowej 
im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli 
Krakowiańskiej odbyła się I Gminna 
Konferencja Szkół dot. Zdrowego 
Stylu Życia pod patronatem Wójta 
Gminy Nadarzyn.

Było to duże wydarzenie dla Szkoły, 
ponieważ na nasze zaproszenie od-
powiedziały władze lokalne, dyrek-
torzy i przedstawiciele szkół Gminy 
Nadarzyn.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby 
prelekcje były ciekawe i inspirują-
ce, dlatego zależało nam na wyjąt-
kowych prelengentach. W związku  
z tym, odwiedzili nas znakomici go-
ście. Była to pani Edyta Gulińska,  
mgr inżynier technologii żywności 
i żywienia człowieka - nauczyciel 
przedmiotów zawodowych „Żywienie 
człowieka oraz Planowanie żywie-
nia i produkcji gastronomicznej”  
z Zespołu Szkół Gastronomicznych 
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego 
w Warszawie wraz ze swoimi ucznia-
mi  III klasy w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych 
- Adrianem Świerczyńskim i Janem 
Kałuskim. Opowiedzieli Nam o no-
wej piramidzie żywienia. W trakcie 
trwania Konferencji odbywał się po-
kaz carvingu (rzeźbienia w owocach  
i warzywach) i ozdabiania potraw. 

Swoją obecnością zaszczycił nas 
również dietetyk, pan Dariusz Pawluk 
z Centrum Edukacyjnego MENTE, 
który przedstawił najbardziej opty-
malną dietę dla każdego ucznia. 

O zasadach higieny osobistej mło-
dego człowieka przypomniała pani 
Ewelina Suchecka, przedstawiciel-
ka Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z Nadarzyna.

Ostatnim gościem, który pojawił 
się na naszej konferencji była pani 
Dorota Godzina. Dietetyk  i kick-
boxerka, absolwentka Dietetyki oraz 
Technologii Żywności i Żywienia 
Człowieka na Wydziale Nauk  
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
SGGW. Od ponad 13 lat czynna za-
wodniczka kickboxingu – aktualna 
członkini Kadry Narodowej, dwu-
krotna Mistrzyni Świata i Europy, 
trzykrotna Wicemistrzyni Europy, 

I Gminna Konferencja Szkół 
dot. Zdrowego Stylu Życia

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z konferencji

w iTVNadarzyn. 

Fot. arch.szkoły

Fot. arch.szkoły
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Zbliża się koniec roku szkolnego, a co 
za tym idzie rozpoczyna się czas wakacji. 
Uczniów klas VI szkół podstawowych  
i klas I gimnazjum czeka zmiana szkoły,  
a więc nowi koledzy i środowisko.
Z uwagi na ten szczególny czas,  

w GODM „Tęcza” zorganizowane zo-
stało spotkanie, którego tematem prze-
wodnim była „Odpowiedzialność prawna 
nieletnich i cyberprzemoc”. 
Rozmawialiśmy o tym, jak uchronić 

najmłodszych przed współczesnymi za-
grożeniami i w jaki sposób wyznaczać 
młodzieży granice zachowań. 
Gościem i osobą prowadzącą spotkanie 

była sierż.sztab. Marta Słomińska z Wy-
działu Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie, która wyjaśniła 
konsekwencje prawne popełnienia czy-
nów karalnych i zachowań niezgodnych 
z prawem. Rozmawialiśmy również na 
temat zagrożeń związanych z posiada-
niem i zażywaniem środków odurzają-
cych, przedstawione zostały praktyczne 
przykłady czynów karalnych oraz przy-

Gimnazjum w Nadarzynie 

WZOROWY 
MATEMATYK

29 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej w Ruścu odbyła się  
IV edycja Gminnego Konkursu 
Matematycznego „Wzorowy 
Matematyk” pod patronatem 
Wójta Gminy Nadarzyn. 
W konkursie udział wzięło 71 
uczniów (23 z klas I, 29 z II oraz 19 
z III). 

Laureaci konkursu:
• w kategorii klas I
I m. Bartosz Duda - SP Rusiec;
II m. Szymon Mazurek - SP Młochów;
IIIm. Katarzyna Fridrich - SP Rusiec; 
III m. Jan Ryczywolski - SP Rusiec;
• w kategorii klas II:
I m. Agata Szulczewska -SP Nadarzyn; 
I miejsce - Kamila Cybulska - SP 
Rusiec; II m. Julia Regulska -SP 
Młochów; III m. Aleksander 
Augustyn - SP Młochów;
III m. Zuzanna Grzyb - SP Nadarzyn; 
III m. Krzysztof  Paziewski - SP 
Nadarzyn; III m. Tymon Jonik - SP 
Rusiec.
• w kategorii klas III:
I m. Dominika Tokarska -SP Rusiec; II 
m. Mikołaj Skoczylas - SP Rusiec; III 
m. Alicja Adamczyk - SP Nadarzyn; 
III m. Aleksandra Kierzkowska - SP 
Nadarzyn; III m. Urszula Wąsiewicz 
- SP Kostowiec;
III m. Katarzyna Kamińska - SP 
Rusiec.
 Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Nadarzyn. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Sobczyńska

FOTO-SPACER 
W REZERWACIE 

ORNITOLOGICZNYM: 
„STAWY 

RASZYŃSKIE”
 14 maja, o godzinie 7.00 grupa 
miłośników przyrody i fotografii, 
przedstawicieli: Młodzieżowej 
i Seniorskiej Rady Gminy, koła 
turystycznego przy Gimnazjum im.  
św. Jana Pawła II w Nadarzynie, 
udała się nad stawy w Raszynie, gdzie  
w 1978 roku utworzony został 
rezerwat ornitologiczny.
Na miejscu, w Falentach, przed 
Instytutem Melioracji i Użytków 
Zielonych, który sprawuje piecze 
nad stawami spotkaliśmy się  
z pozostałymi uczestnikami spotkania, 
zorganizowanego przez Fundację Las 
w ramach realizacji projektu: „Ptasia 

Akademia”.
Najważniejszym celem spotkania było 
podglądanie ptaków wodnobłotnych, 
a wiosenny termin pozwolił również  
na bliższe przyjrzenie się ptakom  
w okresie lęgowym.
Stawy Raszyńskie stanowią lęgowiska 
i żerowiska ponad 100 gatunków 
ptaków wodno-błotnych.
Udało się nam zobaczyć: lęgowe 
perkozy: dwuczube, rdzawoszyje, 
perkozki, kaczki: głowienki, gągoły, 
czaplowate: siwe i dwa bączki, 
mewy: śmieszki, łabędzie, dzięcioła, 
kormorany. Przewodnik, z zawodu 
leśnik i miłośnik ornitologii  
w bardzo ciekawy sposób opowiadał 
o zwyczajach obserwowanych ptaków. 
Tłumaczył jak nauczyć się rozpoznawać 
ptasie głosy, jak rozróżniać samca od 
samicy, tego samego gatunku. Wiele 
ciekawych informacji, wspaniała lekcja 
i czas spędzony na świeżym powietrzu 
sprawiły, że wycieczka była bardzo 
udana.

Magdalena Milczarek - nauczyciel 
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie

kłady demoralizacji. 
Poruszony był również temat konse-

kwencji prawnych, jakie mogą pociągać 
za sobą z pozoru niegroźne zachowania. 
Na nasze zaproszenie przybyli rodzi-
ce, opiekunowie prawni oraz młodzież.  
W trakcie, na bieżąco, zadawane były py-
tania, istniała również możliwość indy-
widualnych rozmów, z której skorzystali 
zarówno rodzice jak i młodzież. 
Uczestnicy spotkania zostali poinfor-

mowani o instytucjach pomocowych 
działających na terenie Gminy Nadarzyn 
m.in. o Zespole Interdyscyplinarnym ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, dyżurach psy-
chologa i terapeuty w Punkcie Konsul-
tacyjnym. Swoją pomoc zadeklarowała 
również sierż. sztab. Marta Słomińska 
prosząc o kontakt z Komendą Powiato-
wą Policji w Pruszkowie oraz Komisaria-
tem Policji w Nadarzynie.
Podkreslono także potrzebę organizo-

wania spotkań (dorosłych i młodzieży) 
ponieważ wszyscy otrzymują ten sam 
przekaz, a rodzice mają wsparcie spe-
cjalistów w często trudnej rozmowie  
z nastolatkami.

Krystyna Masłowska 
– dyrektor GODM „Tęcza”. 

SP Rusiec
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. Ekspresowa naprawa protez. 
Tel. 502 142 219

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 

W dniu 25 kwietnia 2016 roku odbył 
się IV Konkurs Piosenki Przedszkol-
nej zorganizowany przez Przedszkole 
Niepubliczne „Jupik” oraz Fundację 
Kultury Informacyjnej w Nadarzy-
nie. Patronat nad konkursem objął 
Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb 
i Starosta Powiatu Pruszkowskiego 

Maksym Gołaś. Konkurs prowadziła 
jego inicjatorka – Justyna Wyłupek 
- wspomagana przez społeczność 
przedszkola.

W konkursie  udział wzięło 37  
przedszkolaków z 9 przedszkoli  po-
wiatu pruszkowskiego, a mianowicie-
Przedszkole Publiczne z Nadarzyna,

Przedszkole Niepubliczne Maluch  
z Nadarzyna, Przedszkole Niepu-
bliczne Smyk z Nadarzyna, Przed-
szkole Niepubliczne Pociecha z Ra-
szyna,

Niepubliczne Przedszkole Krajo-
znawczo-Językowe Minimadagaskar 
z Piastowa, Niepubliczne Muzyczne 
Przedszkole Słoneczko z Pruszkowa, 

Przedszkole Miejskie nr 14 Róża-
ny Ogród z Pruszkowa, Przedszkole 
Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Św. Rodziny  z Komoro-
wa, Przedszkole Sióstr Służebniczek 
NMP im. Bł. Edmunda Bojanow-
skiego z Komorowa.

Przedszkolaki występowały  
w dwóch grupach wiekowych: 3-4 
latków i 5-6 latków. Przybyły do nas 
ze swoimi opiekunami oraz nauczy-
cielami muzyki i śpiewu. Młodym 
wokalistom kibicowali także ich bli-

scy: mamusie, tatusiowie, rodzeństwo 
(nawet pięciotygodniowy braciszek!), 
brać przedszkolna oraz gospodarze 
konkursu.

Repertuar piosenek był bogaty  
i zróżnicowany. Dzieci zaśpiewały 
łącznie 24 piosenki, które zgromadzo-
na publiczność przyjmowała zasłuże-

nie gromkimi brawami. Jury, w skład 
którego wchodziły mamusie dzieci 
Jupikowych, uznały wszystkie wyko-
nania za piękne i przyznały wszyst-
kim wokalistom najwyższą liczbę 
punktów. Wszystkie dzieci otrzymały 
nagrody ufundowane przez patronów 
i organizatora konkursu. 

Przedszkolaki z Jupika – jako go-
spodarze konkursu – nie brały  

w nim bezpośredniego udziału. Przy-
gotowały dla miłych gości krótki wy-
stęp muzyczno-taneczny. Przerwa na 
poczęstunek pomiędzy prezentacją 
piosenek konkursowych a występem 
gospodarzy i ogłoszeniem wyników 
konkursu oraz wręczeniem nagród 
była świetną okazją do wymiany do-
świadczeń oraz nawiązywania nowych 
kontaktów między przedstawicielami 
przedszkoli i rodzicami, a także mię-
dzy dziećmi.

Cieszymy się ogromnie, że mamy tak 
dużo młodych talentów wokalnych. 
Ważne, aby je pielęgnować i rozwijać. 
Oznacza to ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze 
raz ćwiczyć… Śpiewanie, które daje 
przyjemność i relaks poprawia kom-
fort życia i łączy. Sprawia, że świat 
staje się radośniejszy, lepszy. 

Dziękujemy wokalistom, ich nauczy-
cielom i przedszkolom oraz rodzi-
nom za aktywny udział w konkursie. 
Życzymy dalszego rozwoju talentów 
i radości ze śpiewania. Wszystkiego 
Dobrego! Zapraszamy do nas za rok.

Fotorelację i film z konkursu są do-
stępne na stronie www.jupikprzedsz-
kole.pl oraz www.itv. nadarzyn.pl.

W imieniu organizatorów konkursu,
Stanisława Ossowska

IV Konkurs Piosenki Przedszkolnej

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z  konkursu w iTVNadarzyn. 

Fot. arch. przedszkola JUPIK
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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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Barszcz Sosnowskiego uznawany jest 
za jedną z najsilniej toksycznych roślin 
w Polsce. Jest niebezpieczny dla lu-
dzi. To gatunek silnie inwazyjny, który  
z łatwością wypiera rodzime rośliny, 
błyskawicznie się rozsiewa. Jest bardzo 
trudny do wyplenienia.

Przestrzegamy przed kontaktem z tą 
rośliną i samodzielnym jej usuwaniem. 
Jednocześnie apelujemy, aby zgłaszać 
wszystkie przypadki występowania 
barszczu Sosnowskiego na terenie na-
szej gminy.

Barszcz Sosnowskiego jest bardzo 
niebezpieczny. Po kontakcie z tą rośli-
ną na skórze pojawiają się oparzenie 
chemiczne. Najpierw widoczne jest za-
czerwienienie, potem świąd, następnie 
zaczerwienienie i szczypanie. Potem 

Uwaga na niebezpieczną roślinę
- Barszcz Sosnowskiego

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN pojawiają się kody QR. Dzięki temu, 

przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfon lub tablet, w prosty i szybki sposób
 zostaną Państwo przekierowani do materiałów filmowych iTV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn:  www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn; twitter Gmina Nadarzyn

Zapraszamy do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnychw samorządowej telewizji 

iTV Nadarzyn 

pojawiają się bąble naciekające płynem 
surowiczym, a w ciężkich przypadkach 
mogą pojawić się głębokie i trudno go-
jące się rany. Szczególnie niebezpieczny 
jest kontakt z tą rośliną w słoneczne 
dni.

Roślina jest ogromna i łudząco przy-
pomina gigantyczny koper. W ciągu 
jednego sezonu dorasta do 4-5 metrów, 
u nasady jego łodyga może mieć śred-
nicę nawet 10-12 cm.

Barszcz Sosnowskiego został spro-
wadzony ze Związku Radzieckiego na 
początku lat 50. Radzieccy uczeni uzna-
li go za roślinę uprawną nadającą się na 
paszę i kiszonki dla bydła.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki

Przypominamy, że Gmina Nada-
rzyn w ramach programu zapobie-
gania bezdomności zwierząt, pro-
wadzi akcję czipowania psów oraz 
kotów. Jej koszt pokrywany jest  
w całości z budżetu Gminy.
 Akcja będzie trwała do 31 grudnia 

br. lub do wyczerpania środków fi-
nansowych.
Warunkiem skorzystania z akcji jest:
 - posiadanie adresu zamieszkania na 
terenie gminy Nadarzyn,
- okazanie przez właściciela zwierzę-
cia dowodu tożsamości,

- okazanie książeczki zdrowia psa/
kota,
- posiadanie aktualnego świadectwa 
szczepienia przeciwko wściekliźnie,
- wypełnienie przez właściciela wnio-
sku o wykonanie zabiegu elektronicz-
nego oznakowania i rejestrację psa/
kota w bazie danych.

Po zaczipowaniu dane dotyczące 
zwierzęcia i jego właściciela wprowa-
dzane są do Międzynarodowej Bazy 
Danych, która pomaga w identyfikacji 
psów oraz kotów.
 Gmina Nadarzyn w tym zakresie 

podpisała umowę z Przychodnią We-
terynaryjną „Vetica” s.c., ul. Rolna 
103, Kajetany. W przypadku chęci 
zaczipowania swojego czworono-
ga należy zgłosić się do Przychodni  
i umówić się na wykonanie zabiegu – 
numer telefonu 22 739 88 25, 602 610 
607. Zapraszamy.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki

Gmina finansuje czipowanie psów i kotów



5 (206) maj 2016 21

Wiadomości Nadarzyńskie

Fax     22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47
Żłobek w Ruścu                               22 724 50 66
Gimnazjum            22 739 96 90;   22 739 98 16
SP Kostowiec   22 729 91 69
SP Młochów     22 729 91 40
SP Nadarzyn   22 729 81 66
SP Rusiec   22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska  22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie  22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie  22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy  22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”  22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”  607 615 231
Przedszkole „Jupik”  22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”                       695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”         502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  519 743 727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      502 936 482
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81

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

Urząd Gminy Nadarzyn  
Sekretariat  22 729 81 85 w. 100, 101
Fax   22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98  w. 151, 
152,153, 
Referat Działalności Gospodarczej  w. 172
Referat Inwestycji     22 739 97 06  w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu              w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat    w. 121- 124, 120
Kasa                                            w. 203
Referat ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.                  w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz 
ochrony informacji niejawnych   w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu  w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie  22 739 73 44
                                                                        w. 171
Biuro Rady Gminy  22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       22 739 97 07   
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 
Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00

  Ważne telefony
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

- Nie jestem „nierobem”, nie jestem 
„kotleciarzem”, nie jestem „darmo-
zjadem”. „Bezrobotnym” też nie 
jestem! Zrezygnowałem z pracy ze 
względu na to, że muszę się zająć 
niepełnosprawnym dzieckiem, któ-
re chodzi do szkoły podstawowej. 
Niejednokrotnie w ciągu jednego 
dnia jestem wzywany do szkoły trzy 
czy cztery razy, bo moje dziecko ma 
schorzenie autystyczne i wymaga do-
datkowej opieki - mówił na sesji nowo 
zaprzysiężony radny zbulwersowany 
hejterskimi atakami na siebie i swoją 
rodzinę.

Radny z wizją

Pod koniec kwietniowej sesji gmin-
nej głos zabrał radny Tomasz Siwa.

Jego emocjonalna i wzruszająca wy-
powiedź przyjęta została oklaskami.

Radny otwarcie mówił o tym, że gdy 
wystartował w wyborach uzupełniają-
cych on i jego rodzina stali się celem 
hejterskiej nagonki.

Nie było to łatwe, ale nie wycofał 
się, ponieważ doprowadza do końca 
zadania, których się podjął.

W swojej wypowiedzi radny wy-
jaśnił, że wystartował w wyborach, 
gdyż prosili go o to sąsiedzi i znajomi.

- Mam takie pytanie, szczególnie do 
Pana Majewskiego, który jest admi-
nistratorem ponoć niezależnego, po-
wtórzę jeszcze raz niezależnego por-
talu nadarzyn.tv. Jakby się Pan czuł, 
gdyby takie szkalowanie dotknęło 
Pańskiej rodziny? - pytał radny. - Dla-
czego Pan, jako osoba administrują-
ca tym portalem pozwala na takie 
zachowania, na takie wpisy? (…) Na 
oczernianie dobrego imienia! Moje to 
jeszcze pomijam, bo jestem krótko w 
tej społeczności prawie 15 lat, ale mo-
ich teściów, którzy tutaj mieszkają od 
1966 roku? Którzy wychowali wiele 
pokoleń Nadarzynian, przez przeszło 
50 lat pracowali dla dobra tej społecz-
ności. Dlaczego Im na tym portalu 
ujmuje się czci? Dlaczego Pan nie 
reaguje, nie kasuje tych wpisów, nato-

miast wpisy, które mówią o prawdzie 
są momentalnie kasowane? (…) Panu 
daję pod rozwagę to, co się na tym po-
noć niezależnym portalu dzieje. Żeby 
Pan, jako administrator spróbował 
zrobić z tym porządek. Przepraszam, 
że poruszyłem osobistą sprawę, ale 
moi teściowie nie dorobili się żadne-
go „pałacu”, „ekstra samochodu” ani 
innych rzeczy, o których posiadanie 
byli posądzani… Tak samo uczciwie 
pracuje moja żona i mój szwagier. 
Każdy gdzieś musi pracować, aby za-
rabiać, utrzymać swoją rodzinę.

Swoim wystąpieniem radny pokazał, 
że nie wolno przyzwalać na niespra-
wiedliwość, bo pozwalając na nią sta-
jemy się jej współwinni.

Nie możemy godzić się, aby ktoś 
nas krzywdził, pomawiał, szkalował 
dobre imię czy rozpowszechniał na 
nasz temat nieprawdę. Wystarczy gło-
śno mówić, że nie zgadzamy się na 
hejt i to co się z nim wiąże.

Przemyślanymi wypowiedziami  
i wpisami na profilu społecznościo-
wym nowy radny zyskał mój szacu-
nek. Mieszkańcy nie będą żałowali, 
że go wybrali ponieważ jest to skrom-
ny, silny, odważny i dobry człowiek, 
wrażliwy na sprawy lokalnej społecz-
ności.

Kto błysnął żalem, a kto 
poszedł w zaparte?

Na ripostę radny nie musiał czekać. 
Apel o rozwagę i uczciwe modero-
wanie wpisów na portalu w oparciu 
o poszanowanie godności i elemen-
tarne podstawy kultury nie został 
zrozumiany. Za to radny dowiedział 
się, że wylewał na sesji swoje „kam-
panijne żale”, że „oskarża i pomawia, 
nie mając najmniejszego pojęcia o 
przepisach i działaniu portali interne-
towych”.

Dotąd nieznajomością przepisów, 
internetowej etykiety czy choćby 
zasad pisowni wykazywał się autor 
tekstów i komentarzy ukazujących 

się na tym portalu. Zależnie jak mu 
wygodnie, był dziennikarzem i zasła-
niał się prawem prasowym, lub dzien-
nikarzem nie był. Radnemu zarzuca 
niewiedzę, podczas gdy sam systema-
tycznie wykazuje się indolencją.

Wie, że jeśli usługodawca dowie się  
o tym, że na jego forum rozpowszech-
niane są nieprawdziwe treści to musi 
zareagować. Mimo wielokrotnego 
informowania administratora portalu  
o kłamliwych czy obraźliwych wpi-
sach zarówno w publikowanych 
tekstach jak i komentarzach, ten nie 
reagował i nie reaguje. Poziom i szyb-
kość moderacji komentarzy każdy 
może w łatwy sposób zweryfikować. 
Wystarczy umieścić pozytywny wpis 
o władzach gminy i odczekać chwilę. 
Tekst zniknie, zostanie tylko złośliwa 
polemika i wyzwiska.

W ripoście na wystąpienie radnego 
najzabawniejsza była rada admini-
stratora strony. Odesłał on radnego 
do jego szwagra, którego interwencja 
doprowadziła do skasowania hejtu na 
jego temat. Naprawdę admin chciałby 
odbierać takie telefony od wszystkich 
osób obrażanych na tym portalu?

Admin czyli My Miłościwie 
Wam Panujący

Autor tekstów notorycznie przegry-
wa z liczbą pojedynczą i mnogą.
Zdarzało się, że zaczynał pisząc  
w liczbie pojedynczej - ja, a kończył  
w liczbie mnogiej - my. Tak było  
i w tym przypadku „nie wylał swoich 
kampanijnych żali na nasz portal”. 
Potem płynnie przeszedł do liczby 
pojedynczej „Jako zwykłemu oby-
watelowi zabierać głosu na sesji mi 
nie wolno”, aby chwilę później znów 
powrócić do „właśnie zamierzamy 
wystosować przeciwko Panu pozew”. 
Straszenie radnego pozwem to wi-
sienka na torcie!

W psychologii problem z postrzega-
niem własnej osoby określono jako 
„osobowość mnoga”, będąca prze-
jawem zaburzeń dysocjacyjnych toż-
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samości. Mówienie o sobie w liczbie 
mnogiej było powszechnie przyjętą 
formą zwaną pluralis maiestaticus 
- liczba mnoga używana przez mo-
narchę mówiącego o sobie, np. My, 
król Polski. Jednak w tym przypadku 
reguła ta z przyczyn oczywistych nie 
mogła być wykorzystana…

Jeśli to nie choroba, to skąd natar-
czywie pojawiające się „MY”? Może 
autor pisze pod czyjeś dyktando? 
Niczym tarczą zasłania się słowem 
„MY” ponieważ uważa, że „i Her-
kules dupa kiedy ludzi kupa”. „My” 
brzmi groźniej niż „Ja”. Poza tym 
faktycznie admin nie jest sam. Niby 
niezależny, a publikuje reklamy tylko 
jednej opcji politycznej.

Niezależny portal, a radny powiato-
wy sam publikuje na nim swoje teksty 
i zdjęcia. Faktycznie portal jest tubą 
propagandową jednej opcji i służy do 
promowania jednego człowieka.

Walka polityczna

Radny powiatowy po listopadowych 
wyborach w 2014 roku nie osiadł na 
laurach. Już następnego dnia po za-
przysiężeniu rozpoczął kampanię 
wyborczą przygotowującą go do ko-
lejnych wyborów. Do promocji wy-
korzystuje każą okazję, wianuszek 
wiernych poddanych i tubę propa-
gandową. Mamy radnego z biletami, 
radnego wylewającego wiadro wody 
na łeb, radnego z oklejonymi reklamą 
autami, radnego z kwiatami, radnego 
ze zniczami, radnego z paniami w lu-
dowych strojach. Radnego robiącego 
zdjęcie w sekretariacie Wójta, radne-
go ucinającego przyjacielską rozmo-
wę z prezesem Hetmana.... A nie, tych 
zdjęć na tubie propagandowej nie ma. 
Urocze fotki obu panów z uśmiecha-
mi od uch do ucha można znaleźć na 
stronach sortowni. Pozostałe rzeczy 
znajdują się na „niezależnym” por-
talu. Jego admin nawet uczestniczy 
w niektórych sesjach powiatowych. 
Akurat gdy radny powiatowy ma do 
„objawienia” własne „prawdy”. Przy-
padek? O jakiej niezależności jest 
mowa? Admin skrupulatnie realizuje 
linię programowo-polityczną radne-
go. Wspiera go w tym grupka zwo-
lenników kierujących się niskimi po-
budkami. Wójt nie zezwolił, Wójt nie 
dał, Wójt nakazał, zakazał itd.

Co w tym dziwnego, że człowiek za-
rządzający gminą od kilkunastu lat na 
ponad 12 tys mieszkańców ma kilku 
zaprzysiężonych wrogów?

Chciałoby się zapytać dla-
czego tak niewielu?

Gmina się rozwija, rozrasta i roz-
budowuje. Osiedlają się u nas nowi 
mieszkańcy. Dla części z nich to sy-
pialnia Warszawy. Tam żyją i pracują, 
tutaj wypoczywają. Jednak część no-
wych mieszkańców czynnie angażuje 
się w życie miejscowości. Przeprowa-
dzają się z miast, oczekują gotowej 
infrastruktury, mediów, wszystkich 
wygód. Nie jest dla nich ważne, że 
jeszcze pół roku temu w miejscu 
gdzie teraz rośnie ich dom rosła ku-
kurydza czy rzepak. Oni nie chcą 
czekać na budowę drogi, chodnika, 
kanalizacji czy oświetlenia. Chcą to 
już mieć, nie jest dla nich ważne, że są 
osiedla, które dłużej niż oni czekają 
na ulicę, drogę, prąd. Odpowiednio 
nastawieni przez lansującego się face-
ta w garniturze stają się jego zwolen-
nikami. On jest dobry, rozumie, pod-
kręca emocje, utwierdza w pozycji 
roszczeniowej. Wiele trudu wymaga 
od sołtysów i radnych, aby ludziom 
tym wytłumaczyć, że osiedlili się na 
wsi. Miejscowości w gminie jest kil-
ka, w każdej z nich osiedlają się nowi 
mieszkańcy, wszyscy chcą, a budżet 
jest jeden.

Dlaczego głosujemy na  
Wójta?

Lubimy to co znane i sprawdzone. 
Nasz Wójt daje gwarancję stabilno-
ści, bezpieczeństwa. Dla wszystkich 
ważne jest inwestowanie w oświatę 
i sport. To właśnie oczko w głowie 
Wójta. Dorastające tutaj młode po-
kolenie ma lepsze warunki do nauki 
i uprawiania różnych sportów niż ich 
rówieśnicy w stolicy. Zajęcia kompu-
terowe i logopeda od przedszkola. 
Wysoki poziom nauczania, możli-
wość rozwijania pasji i talentów od 
tańca poprzez rękodzieło a na grze 
na instrumentach kończąc. Kluby 
sportowe, w których za symboliczne 
w porównaniu z Warszawą składki 
sportowcy mają nie tylko treningi ale 
i opiekę medyczną, stroje drużynowe, 
gminny bezpłatny transport na za-
wody i dopłaty do treningowych wy-

jazdów wakacyjnych. W którym war-
szawskim klubie sportowym młodzi 
zawodnicy mają takie warunki za nie 
oszukujmy się symboliczne stawki?

Wójt to spokój i dystans. Potrafi za-
chować zimną krew, opanowanie 
i to co dla niego charakterystycz-
ne zawsze chętny jest do rozmowy. 
Nie unikał spotkania z pikietującymi 
mieszkańcami w grudniu 2014 roku.
Zapraszał ich do urzędu, czekał na 
nich. Rozmawiał spokojnie i rzeczo-
wo, odpowiadał nawet gdy tłum krzy-
czał mu za plecami.
Konfrontacja z kontrkandydatką na 
wójta okazała się jej ostateczną klę-
ską.

Wójt nie jest idealny, nie wszyst-
kie jego decyzje muszą się każdemu 
podobać. Niektóre godzą w czyjeś 
interesy. Władza gminy nie może kie-
rować się interesem jednostki, musi 
wybierać rozwiązania lepsze dla ogó-
łu. Zazwyczaj są to trudne decyzje, ale 
konieczne. Nie przysparzają one zwo-
lenników lecz wrogów. Jeśli o wielko-
ści człowieka świadczy zaciętość jego 
wrogów, to nasz Wójt naprawdę jest 
wielkim człowiekiem.

AntyMalkontent

System gospodarowania 

odpadami komunalnymi

Informujemy, że szczegółowy harmonogram 
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości 

Gminy Nadarzyn na rok 2015 
znajduje się na stronie: 
www.nadarzyn.pl 

w zakładce Ochrona środowiska. 

Przypominamy także, że mieszkańcy 
Gminy zobowiązani 

są do wnoszenia opłaty za śmieci 
w terminach: za II kwartał do 30  

czerwca, za III kwartał do 30 wrze-
śnia, za IV kwartał do 31 grudnia.

Referat Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki



Wiadomości Nadarzyńskie

5 (206) maj 201624

Krzysztof Hamernik 
Naczelnik OSP Nadarzyn

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

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00

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

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

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

05.04.2016 r. Wyjazd zastępu do 
ściągnięcia kota z drzewa. Zwierzę 
zostało bezpiecznie zdjęte z drzewa 
i oddane właścicielce. Działania pro-
wadzone były w godzinach popołu-
dniowych.

06.04.2016 r. Udział zastępu  
w usuwaniu skutków pękniętej rury  
w domu jednorodzinnym. Działania 
polegały na wypompowaniu wody  
z sześciu pomieszczeń znajdujących 
się w piwnicy budynku. Działania 
prowadzone były w godzinach wie-
czornych.

09.04.2016 r. Udział zastępu w usunię-
ciu skutków wypadku drogowego, któ-
ry miał miejsce przy al. Kasztanowej.
Działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia. Na miejscu obec-
ne OSP Młochów, Policja Nadarzyn 
oraz Pogotowie Ratunkowe. Dzia-
łania były prowadzone w godzinach 
wieczornych.

09.04.2016 r. Wyjazd zastępu do za-
bezpieczenia miejsca kolizji trzech aut 
osobowych. Działania prowadzone 
w Ruścu przy al. Katowickiej. Na 
miejscu obecne WRD Pruszków. 

Działania prowadzone były w godzi-
nach wieczornych. 

15.04.2016 r. Udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji dwóch aut oso-
bowych w Nadarzynie przy ul. Prusz-
kowskiej na wysokości sklepu Warus. 
Na miejscu obecne były także WRD 
Pruszków oraz Pogotowie Ratunko-
we. Działania były prowadzone w go-
dzinach popołudniowych.

16.04.2016 r. Wyjazd zastępu do wy-
padku drogowego w Nadarzynie przy 
ul. Mszczonowskiej. Po dojeździe 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia,  
a także udzielenie pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej. Na miejscu 
obecne były także: WRD Pruszków 
oraz Pogotowie Ratunkowe. Dzia-
łania prowadzone były w godzinach 
wieczornych.

23.04.2016 r. Wyjazd dwóch zastę-
pów do palących się traw w Starej 
Wsi przy ul. Brackiej. Ogień obejmo-
wał powierzchnię około 4000 me-
trów kwadratowych. Ugaszenie przy 
pomocy podręcznego sprzętu gaśni-
czego. Na miejscu obecne były także 
OSP Młochów i OSP Żółwin. Dzia-

łania prowadzone były w godzinach 
popołudniowych.

26.04.2016 r. Wyjazd zastępu do palą-
cej się trawy za stadionem w Nadarzy-
nie. Ugaszenie przy pomocy jednego 
prądu wody. Na miejscu obecna była 
również Straż Gminna. Działania 
prowadzone były w godzinach popo-
łudniowych.

27.04.2016 r. Udział zastępu w usu-
waniu skutków wypadku dwóch aut 
osobowych przy ul. Pruszkowskiej. 
Wprowadzony ruch wahadłowy. Na 
miejscu obecne PSP Pruszków, WRD 
Pruszków oraz Pogotowie Ratunko-
we Mroków. Działania prowadzone 
były w godzinach porannych.

28.04.2016 r. Wyjazd zastępu do 
usunięcia zwalonego na drogę drzewa. 
Działania prowadzone w godzinach 
wieczornych.
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• 21 kwietnia 
2016 r. na te-
renie gminy 
N a d a r z y n , 
odbywały się 
j ednodnio -
we działa-
nia podjęte 

przez funkcjonariuszy Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Stołecznej 
Policji. Prowadzone były przez kilka 
patroli, w różnych miejscowościach 
naszej gminy, pod kątem eliminacji  
z ruchu drogowego nietrzeźwych 
użytkowników dróg. W trakcie pro-
wadzonych działań policjanci doko-
nali zatrzymania kierującego, który 
posłużył się sfałszowanym prawem 
jazdy oraz czterech kierujących po-
jazdami mechanicznymi, jednego 
znajdującego się w stanie nietrzeź-
wości oraz trzech w stanie po uży-
ciu alkoholu. Wszystkim kierującym 
zostały zatrzymane prawa jazdy. Po-
dobne działania będą kontynuowane  
w przyszłości.  
• 30 kwietnia 2016 r. policjanci KP  
w Nadarzynie, podjęli legitymowanie 
znanych służbowo, dwóch młodych 
mieszkańców gminy Nadarzyn. Męż-
czyźni na widok umundurowanych 
funkcjonariuszy, zaczęli się nerwowo 
zachowywać, a jeden z nich gwał-
townie odrzucił od siebie jakichś 
przedmiot. Policjanci stwierdzili, że 
odrzucony został kawałek substan-
cji plastycznej koloru brunatnego, 
przypominający wyglądem haszysz. 
Nieopodal policjanci ujawnili dru-
gi podobny kawałek substancji. Oba 
przedmioty zostały zabezpieczone 
poprzez dokonanie oględzin miejsca 
ich znalezienia. Podczas przeszukania 
zatrzymanych mężczyzn, przy jed-
nym z nich funkcjonariusze znaleźli 
poszukiwany przez KP w Nadarzy-
nie telefon komórkowy, pochodzący  
z kradzieży. Zabezpieczone substancje 
zostały zważone i łączna ich waga wy-
niosła 5,18 grama netto. Zatrzymani 
Kamil W. i Dawid O. zostali przesłu-
chani i zwolnieniu. W przedmiotowej 
sprawie w tutejszej jednostce policji 
zostało wszczęte postępowanie przy-
gotowawcze, a jego końcowy efekt 
uzależniony będzie od wyniku badań 
chemicznych zabezpieczonych sub-
stancji.     
W marcu 2016 r. funkcjonariusze 
KP w Nadarzynie dokonali ponad-
to zatrzymania sprawcy kierowania 
samochodem w stanie nietrzeźwo-

Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński - Komendant KP Nadarzyn

ści, dwóch osób kierujących pojaz-
dami mechanicznymi wbrew decyzji  
o cofnięciu uprawnień do kierowania, 
osoby poszukiwanej nakazem dopro-
wadzenia, a także dwóch osób poszu-
kiwanych do ustalenia miejsca pobytu.
 Ruszył rządowy program „Rodzi-
na 500 +”. 
Policja ostrzega osoby, które zdecy-
dują się złożyć wniosek o przyznanie 
świadczenia drogą elektroniczną, aby 
nie dały się oszukać w sieci. Jedy-
nymi stronami internetowymi auto-
ryzowanymi przez stronę rządową  
z informacjami o programie „Rodzina 
500plus” są strony: rodzina500plus.
gov.pl, obywatel.gov.pl, oficjalne stro-
ny internetowe ministerstw oraz nie-
których banków. Wniosek o świadcze-
nie wychowawcze można złożyć przez 
Internet za pomocą: portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP, 
bankowości elektronicznej. Za pobra-
nie i złożenie wniosku nie ponosimy 
żadnych opłat. Policja przestrzega 
przed oszustami, którzy wykorzystu-
jąc naszą nieświadomość i niewiedzę 

poprzez fałszywe strony internetowe, 
wyłudzają dane personalne oraz pie-
niądze.
Dlatego też przypominamy, że żad-
na z instytucji odpowiedzialnych za 
przyjmowanie wniosków o wypłatę 
świadczenia, nie żąda od petentów 
podawania lub potwierdzania drogą 
mailową czy sms-ową danych perso-
nalnych. Oszuści zazwyczaj proszą  
o podanie takich danych jak imię i na-
zwisko, numer dowodu osobistego, 
PESEL, miejsce zamieszkania oraz in-
nych informacji.
Funkcjonariusze proszą każdego, kto 
spotka się z takim przestępczym pro-
cederem o kontakt telefoniczny pod 
numerem 997 lub 112 albo osobisty w 
najbliższej jednostce Policji. 
Niepokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurne-
go Komisariatu Policji w Nadarzy-
nie, pod nr tel. 22-729-81-77 lub 22-
6046875.
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Bezpieczeństwo na drogach w naszej Gminie
W 2014 roku mieszkańcy wypowie-

dzieli się na temat „Projektu Organi-
zacji ruchu dla dróg powiatowych na 
terenie Gminy Nadarzyn”. Do staro-
stwa trafiły wszystkie zgłoszone uwa-
gi. Zbiegło się to ze zmianą władz 
powiatowych i do dzisiaj gmina nie 
otrzymała żadnej odpowiedzi w tej 
sprawie. Bez odpowiedzi pozostają 
także pytania mieszkańców skierowa-
ne do powiatu dotyczące wdrożenia 
projektu, w ramach którego wytyczo-
ne były między innymi przystanki dla 
gimbusa. Poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców maleje, ich cierpliwość 
również.

Potrącenie dziecka na ulicy Grodzi-
skiej w Starej Wsi stało się podstawą 
do dyskusji na temat bezpieczeństwa 
w gminie. Nie jest to nowa kwestia, 
jednak co jakiś czas powraca. W po-
łowie 2014 roku odbyły się szero-
kie konsultacje społeczne mające na 
celu podniesienie bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych znajdujących 
się w granicach gminy. Mieszkańcy 
zwracali uwagę na znaki drogowe, 
gdzie zmniejszyć dozwoloną pręd-
kość, a gdzie nie jest to konieczne. 
Prosili o progi spowalniające, pro-
testowali przeciwko zezwoleniu na 
ruch ciężarówek ulicami Grodzi-
ską, Poziomkową, Brwinowską i 
Pieczarkową w Starej Wsi. Prosili o 
wprowadzenie ograniczenia pręd-
kości do 40km/h na całej długo-
ści ul. Nad Utratą w Walendowie. 
Jednak największy nacisk kładli na 
bezpieczeństwo dzieci w drodze do  
i ze szkoły oraz bezpieczne przystan-
ki dla gimbusa.

- Nie widzę również możliwości 
wprowadzenia ruchu ciężarowego na 
ulicy, którą dzieci chodzą do gimbusa 
– jak można wprowadzić ruch cięża-
rowy na ulicy którą nie można wpro-
wadzić trasy dla gimbusa – co naraża 
bezpośrednio bezpieczeństwo dzieci 
– pisali mieszkańcy. 

Gmina na początku listopada 2014 
roku przekazała do Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie całą otrzyma-
ną od mieszkańców korespondencję 
– wynik konsultacji społecznych. 
Dotąd władze powiatu nie udzieliły 
gminie odpowiedzi.

Nie są to jedyne działania gminy 

mające na celu podniesienie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.  
W gminie remontowane są na-
wierzchnie dróg i przepusty. Drogi 
utwardzane są naprawiane lub asfal-
towane. Powstają chodniki, oświe-
tlenie uliczne. O wielu sprawach 
decydują sami mieszkańcy lub jak 
 w przypadku frezowania i utwardza-
nia tłuczniem sołtysi. Tym bardziej nie 
została zaniedbana tak ważna sprawa 
jak wytyczenie przystanków dla auto-
busów wożących młodzież szkolną.

Wracając do sytuacji w Starej Wsi. 
Miejscem pierwotnie zaplanowanym 
przez władze gminy i szkołę była pę-
tla autobusowa mieszcząca się przy 
ul. Grodziskiej, na wysokości przy-
stanku autobusu linii ZTM 733. Przy-
stanek przy ulicy Bajkowej powstał 
na prośbę Rady Rodziców. Dziś za 
usytuowanie przystanku krytykowana 
jest gmina.

  
- W zakresie przystanku przy ul. 

Bajkowej złożyłem zapytanie do Sta-
rostwa Powiatowego kiedy wdrożony 
zostanie projekt jaki został przygoto-
wany w zeszłym roku. Projekt zawie-
rał również wytyczenie miejsc gdzie 
zatrzymywać ma się gimbus. Nie-
stety do dziś Starostwo nie udzieliło 
odpowiedzi – wyjaśnia mieszkaniec  
w korespondencji z kierownik Ze-
społu Oświatowego. – W chwili kie-
dy ustalane były przystanki byłem 
członkiem RR i wspierałem pomysł 
aby dzieci miały łatwiejszy dojazd do 
szkoły i nadal uważam, że taki roz-
kład miejsc skąd zabierani są ucznio-
wie jest bardzo wygodny.

Mimo wielu szkoleń i zajęć edukacyj-
nych dla dzieci i młodzieży, rozdawa-
nia odblasków i uczenia właściwych 
zachowań nie tylko placówki oświa-
towe odpowiadają za bezpieczeństwo 
dzieci na drodze. Nawet małe dzieci 
są dobrymi obserwatorami, a uczą się 
również przez naśladowanie. 

(…) Obecnie przygotowuję takie 
szkolenie i mam nadzieję, że trochę 
wiedzy przyda się Rodzicom, którzy 
powinni także wiedzieć na co zwra-
cać uwagę. Ma Pani bardzo dużo racji, 
że w całym procesie dużą rolę (klu-

czową) odgrywają Rodzice. Niestety  
w wielu przypadkach (parkowanie na 
miejscu gimbusa, szybkie przejazdy 
pod SP Rusiec, nagminne łamanie 
ograniczeń prędkości na drodze do 
Szkoły) to właśnie rodzice dają zły 
przykład i w zasadzie promują ta-
kie zachowania. Dotyczy to również 
jazdy dzieciaków na rowerze (brak 
kasków, wieczorem brak oświetlenia 
itp.). Cóż tak wygląda rzeczywistość 
i powoli trzeba ją zmieniać – napisał 
w oficjalnej korespondencji mieszka-
niec i trudno się z nim nie zgodzić.

Starania władz gminy, rodziców  
i nauczycieli będą skuteczne, gdy 
kierowcy nie będą łamali przepisów 
ruchu drogowego. Bezpieczeństwo 
w gminie to nie tylko drogi gminne, 
ale również powiatowe i krajowe.  
O ile gmina skutecznie negocjuje  
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad wprowadzenie 
korzystnych dla mieszkańców roz-
wiązań, to wspólne dbanie o bezpie-
czeństwo mieszkańców z władzami 
powiatowymi okazuje się nieporów-
nanie trudniejsze.

Gmina musi wysłać wiele pism, aby 
władze powiatowe załatały przysło-
wiową dziurę w drodze. Niezwykle 
zawiłe są rozmowy z władzami po-
wiatowymi na temat budowy ronda 
w Krakowianach. Pomimo wcześniej-
szych parokrotnych zapewnień, za-
równo przez poprzednie jak i obec-
ne władze powiatu nadal nikła jest 
szansa na powstanie tam bezpiecznej 
przeprawy dla kierowców i pieszych. 
Liczyliśmy na realizację porozumień, 
gmina pokrywała koszty wykona-
nia dokumentacji planów inwestycji  
i mimo wywiązywania się ze zobowią-
zań ronda nie ma. Nawet deklaracja 
radnego powiatowego z tego terenu 
dotycząca budowy ronda okazała 
się nieskuteczna. Starostwo zadekla-
rowało zamiast ronda budowę bez-
kolizyjnego skrzyżowania. W trosce  
o bezpieczeństwo mieszkańców gmi-
na zaakceptowała propozycję. Czeka-
my na czyny i odpowiedzi na pisma 
- także mieszkańców. Liczymy na fak-
tyczną, a nie deklarowaną poprawę 
współpracy.

red.
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Ośrodek Zdrowia 
w Nadarzynie; 
ul. Sitarskich 3; 

05-830 Nadarzyn; 
tel. 22 729 81 28

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

„Najbardziej niebezpiecznym miejscem na 
świecie jest dom rodzinny o zmierzchu”.                      
E. Brandon

Definicja przemocy w rodzinie zosta-
ła zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz.1493, z 
późn.zm.) – przemoc w rodzinie to jedno-
razowe albo powtarzające się umyślne dzia-
łanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste osób(…) , w szczególności na-
rażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpie-
nia i krzywdy moralne (…).  

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem 
występującym w wielu rodzinach,  
a przemoc wobec dziecka jest szcze-
gólnie drastycznym jej przykładem. 
Jak podają statystyki Komendy Głów-
nej Policji co trzecie zabójstwo w Pol-
sce dokonywane jest w obrębie grupy 
społecznej zwanej rodziną, w miejscu 
takim jak dom rodzinny. W 2013 roku 
niemal 20 000 dzieci zostało dotknię-
tych przemocą w rodzinie; blisko  
5 000 małoletnich jest pokrzywdzo-
nych przestępstwami, np. z art.207 
k.k. (przestępstwo znęcania się). Nato-
miast w statystykach dotyczących pro-
cedury „Niebieskiej karty” ponad 10 
000 dzieci rocznie zostaje wskazanych 
jako osoby doznające przemocy. 

W Polsce system interwencji wobec 
zjawiska przemocy w rodzinie a tym 
samym wobec dziecka dotkniętego 
przemocą opiera się na fundamen-
talnej zasadzie konstytucyjnej zapi-
sanej w art.72 Konstytucji RP, która 
mówi, że obowiązkiem państwa jest 
zapewnienie dziecku prawa do opie-
ki, prawa do ochrony przed prze-
mocą, okrucieństwem, wyzyskiem 
oraz demoralizacją. Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy wskazuje na zasadę dobra 
dziecka a jego przepisy umożliwiają 
interwencję sądu w zakresie nieprawi-
dłowo wykonywanej władzy rodziciel-
skiej a kodeks karny umożliwia karanie 
sprawców przestępstw z użyciem prze-
mocy wobec dziecka i rodziny.

Aby móc skutecznie chronić dziecko 
przed przemocą w rodzinie, ważna jest 
umiejętność rozpoznawania jej symp-
tomów. W przypadku przemocy wo-
bec dzieci należy wyróżnić 4 podsta-
wowe formy krzywdzenia w rodzinie: 
przemoc fizyczną, psychiczną, wyko-
rzystywanie seksualne i zaniedbanie. 

Przemoc fizyczna wobec dziecka to 
celowe użycie siły fizycznej, które po-
woduje lub z dużym prawdopodobień-
stwem może spowodować uszczerbek 
na zdrowiu, zagrażać jego życiu, roz-
wojowi i godności.

Przemoc psychiczna wobec dziec-
ka oznacza brak zapewnienia odpo-
wiedniego rozwojowo wspierającego 
środowiska. Niekorzystne działania 
wobec dziecka powodują lub z dużym 
prawdopodobieństwem mogą spowo-
dować krzywdy zdrowotne, fizyczne, 
psychiczne, moralne lub społeczne  
w rozwoju dziecka.

Wykorzystywanie seksualne dziecka 
to aktywność seksualna z udziałem 
dziecka (do 15 r.ż.) podjęta przez do-
rosłego, nastolatka lub dziecko. Oso-
ba, która wykorzystuje ma przewagę 
wiekową, fizyczną lub intelektualną 
nad dzieckiem. Wykorzystywanie sek-
sualne ma miejsce zarówno wtedy gdy 
następuje bezpośredni kontakt fizycz-
ny o charakterze seksualnym ale także, 
kiedy nie ma takiego kontaktu (np. 
obnażanie, pokazywanie pornografii, 
prowadzenie rozmów o tematyce ero-
tycznej wykraczających poza edukację 
seksualną). 

Zaniedbanie dziecka to niezapew-
nienie odpowiednich warunków do 
rozwoju dziecka w sferze zdrowotnej, 
edukacyjnej i emocjonalnej m.in. od-
powiedniego odżywiania, schronienia 
i bezpieczeństwa, w ramach środków 
dostępnych rodzicom lub opiekunom 
i w następstwie powodujące lub mogą-
ce powodować uszczerbek na zdrowiu 
dziecka lub zaburzenia rozwoju psy-
chicznego, moralnego lub społeczne-
go. Wyróżnia się zaniedbanie fizyczne 
(ekonomiczne, zdrowotne), emocjo-
nalne, edukacyjne (intelektualne). 

Podstawą działań interwencyjno-

-wspierających na rzecz dzieci do-
znających przemocy i ich rodzin jest 
procedura „Niebieskiej karty”, a klu-
czowymi służbami inicjującymi w ta-
kich przypadkach procedurę są przed-
stawiciele oświaty, pomocy społecznej  
i ochrony zdrowia. 
Wg danych zawartych w raporcie 
MPiPS z 2014 r. istnieje silna za-
leżność pomiędzy byciem ofiarą, 
bądź świadkiem przemocy w dzie-
ciństwie a doświadczeniem prze-
mocy w życiu dorosłym. Aż 71,  
3 % ofiar i 75,7 % świadków przemocy 
w rodzinie pochodzenia doświadczyło 
także przemocy w rodzinie własnej. 
Konsekwencje przemocy psychicznej  
i fizycznej uderzają w godność czło-
wieka, poczucie wartości, niezależno-
ści w podejmowaniu decyzji oraz bu-
rzą poczucie bezpieczeństwa.

Krystyna Masłowska 
– Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Źródło:
1.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i prze-
mocy ze względu na płeć, MPiPS, Warszawa 
2014
2.Minitorowanie Losów Dziecka, MPiPS, 
Warszawa 2015
3.www.policja.gov.pl

Uwaga
w związku z dużym zaitereso-
waniem Pacjentów usługami 

medycznymi w godzinach po-
rannych informujemy, 
że od 1 czerwca 2016 r. 

Ośrodek Zdrowia w Młochowie 
czynny będzie od 7.30 do 18.30  
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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. 
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

Pranie wykładzin, tapicerki Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
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Zatrudnię pracownika - usługi pogrzebowe (Nadarzyn) Tel. 602 120 832
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Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE

Posprzątam biuro, ewentualnie (raz dwa razy 
w tygodniu) dom. Tel. 501 459 129 
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek- Dziekan Dekanatu Raszyńskiego,

 Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

Punkt Caritas mieści się

w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,

czwartki 15.00 – 17.00.

Caritas 
przy Parafii

św. Klemensa 
w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

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

Z radością informujemy, że  
w kwietniu 2016 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Kacper Marciniak, 
Max Smoliński, Mateusz Woźniak, 
Wiktor Orzechowski, Adam Karasie-
wicz – Słowiok, Maja Szawiel, Łucja 
Pawlica, 

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w kwietniu 2016 zawarły na-
stępujące osoby: Kacper Kozłow-
ski – Paulina Pawlak, Piotr Magierski 
– Monika Kozłowska,

Fundacja Kultury Informacyjnej
 

zaprasza na otwarte spotkanie czwartkowe

„Autorzy dzieciom dzieci autorom”

Wystąpią
Ewa Jowik i dzieci z „Jupika”
2 czerwca 2016,  godz. 16.30

Centrum Edukacyjne, Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26. Wstęp wolny

Z przykrością informujemy, że 
w kwietniu 2016 odeszli z naszej 
Parafii: śp. Leokadia Kozłowska, śp. 
Ignacy Kiliński, śp. Jan Czopek, śp. 
Janina Ostrowska, śp. Henryk Kasak, 
śp. Roksela Iwanicka, śp. Jan Mroziń-
ski, śp. Ludwik Adamczyk, śp. Boh-
dan Kopeć, śp. Karol Piechna,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmar-
łych z naszych rodzin.



Wiadomości Nadarzyńskie

5 (206) maj 201632

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. 

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:
KS. J. KACZ-
KOWSKI, ŻYŁ-
KA P.: Życie na 
pełnej petardzie

N a j b a r d z i e j 
lubiany polski 
ksiądz w rozmo-
wie życia. Cenio-
ny za swój au-
tentyzm, odwagę  

i szczerość. Podziwiany zarówno przez 
katolików, jak i niewierzących. 

Sam o sobie mówi, że jest onkoce-
lebrytą, czyli człowiekiem znanym 
z tego, że ma raka. Zanim się o tym 
dowiedział, wybudował hospicjum w 
Pucku. Wzruszające do łez świadectwo 
człowieka, który wie, że nie zostało mu 
wiele czasu.

FA B I S I Ń S K A 
L.: Sanatorium 
pod zegarem
Ciechocinek, za-
bawna intryga kry-
minalna i piękna 
obyczajowa po-
wieść o zamianie 
ról. Nina i Natalia 
nie znoszą się od 
pierwszego wejrzenia. Gdyby mo-
gły, nie spotkałyby się nigdy więcej. 
Ale nie mają wyjścia… Los sprawia 
bowiem, że trafiają do tego samego 
ciasnego pokoiku w sanatorium w 
Ciechocinku. Najbardziej niedopa-
sowana para, jaką można sobie wy-
obrazić, skazana na siebie przez czte-
ry długie tygodnie. Gorzej być nie 
może, prawda? Ależ może! 

MICHALAK K.: Zemsta
Zemsta to wybuchowa mieszanka ta-

jemnicy, akcji i pożądania. Ale także 
opowieść o miłości, która zdarza się 
raz na całe życie. W jej imię zdobywasz 
się na największe poświęcenie, albo… 
stawiasz wszystko na jedną kartę.

HORST J.L..: Ślepy trop
Klasyczny kryminał w najlepszym 
stylu. Jorn Lier Horst to norweski 
pisarz i dramaturg; do września 2013 
pracował jako szef  wydziału śledcze-
go Okręgu Policji Vestfold, obecnie 
jest pełnoetatowym pisarzem. Studio-
wał kryminologię, filozofię i psycho-
logię. Horst zadebiutował w 2004 po-
wieścią „Świadek koronny”. Stworzył 
w ten sposób cykl powieści kryminal-
nych, w których głównym bohaterem 
jest William Wisting, policjant pracu-
jący w Larviku. 

B I R G I S S O N 
B.: Czarny wi-
king
Książka Birgisso-
na bardziej trzy-
ma czytelnika w 
napięciu niż tuzin 
norweskich kry-
minałów. 
Rzadko się zdarza, by połączenie li-
teratury faktu z literaturą piękną było 
tak udane. Synowi norweskiego kró-
la towarzyszymy od narodzin aż do 
śmierci, stajemy się świadkami trud-
nego dzieciństwa, dalekich podró-
ży po surowym północnym morzu 
i powstawania jego gospodarczej i 
militarnej potęgi. Czarny wiking to 
barwna opowieść o niezwykłym życiu 
i wędrówkach Geirmunda Heljarskin-
na po północnych krainach Europy.\

ROBERTS G.D.: Shantaram
Powieść przygodowo-podróżnicza, 
zarazem romantyczna i zabawna, 
opowiadająca prawdziwą historię 
autora, który po brawurowej uciecz-
ce z australijskiego więzienia znalazł 
schronienie w Bombaju, gdzie praco-
wał jako lekarz, a potem związał się 
z miejscową mafią. Stanowi pochwa-
łę cywilizacji Wschodu, która potrafi 
przynieść ukojenie, jakiego nie ma na 
Zachodzie.

GIFFORD B.: 
Wiecznie młody 
Jak żyć, aby być 
wciąż młodym i w 
pełni sił? Czy mo-
żemy przedłużyć 
swoje życie albo za-
trzymać starość? Bill 
Gifford, od lat zaj-

mujący się tematyką zdrowia i sportu, 
postanawia odkryć sekret długiego 
życia. Z humorem i swadą wyjaśnia, 
jak zmieniała się średnia długość ży-
cia w ostatnich wiekach, dlaczego 
niektórzy ludzie dożywają setki, jaki 
wpływ na procesy starzenia się ma 
liczba posiadanych dzieci oraz – naj-
ważniejsze – jak odkryć drogę do dłu-
gowieczności... zapisaną w naszych 
własnych genach.

MICHELL T.: 
Lekcje z pin-
gwinem
Tom Michell zew 
przygody wyssał 
z mlekiem mat-
ki, która w ma-
łym brytyjskim 
miasteczku usi-
łowała hodować 
aligatory. Zawsze 
marzył o poznawaniu nieznanych 
kultur i krajów — im dalej, tym le-
piej. Gdy więc otrzymał propozycję 
podjęcia pracy w prestiżowym ar-
gentyńskim college’u, nie zawahał się 
ani chwili. To, co wkrótce miało się 
wydarzyć, przerosło jednak jego naj-
śmielsze oczekiwania.
Wzruszająca i podnosząca na du-
chu opowieść o niezwykłej przyjaźni 
człowieka z małym pingwinem.
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URODZINY NOK
12.06.2016 r., godz. 12.00 – pokazy taneczne
18.06.2016 r., godz. 19.00 –  Artur Andrus 

- Program Kabaretowy
 

(wstęp – 50zł – bilet normalny, 40zł – karta mieszkańca; sprzedaż w kasie NOK od 30 maja)

 Artur Andrus - na co dzień redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, co tydzień gospo-
darz spotkań w warszawskiej „Piwnicy pod Harendą”, co jakiś czas konferansjer różnych im-
prez kabaretowych, a poza tym poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy, komentator 
„Szkła kontaktowego”. Można go nie tylko usłyszeć w radiu i na płytach, zobaczyć na scenie 
i w telewizji, ale też przeczytać. Jego wiersze ukazywały się w latach 1998-99 w kolumnie 
satyrycznej Życia Warszawy. Często pisał (i pisze nadal) teksty piosenek dla innych artystów 
kabaretowych, m.in. dla Małgorzaty Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego („Wiesiek idzie”, 
„Jarocin”, „Beczka piwa”) dla Czerwonego Tulipana („Żeby się sobą zauroczyć”, „Odezwa do 
Małgosi”), oraz dla Grupy MoCarta - słynny „Paskudny wio...” wykonywany z Arturem Re-
nionem, zarejestrowany na płycie Grupy pt: „Kreatury”. Artur Andrus idąc z duchem czasów, 
prowadzi swojego własnego bloga!! W grudniu 2004 ukazała się książka z utworami Artu-
ra Andrusa pt: „Popisuchy”. W 2010 roku Artur Andrus otrzymał tytuł „Mistrza Mowy 
Polskiej”! Obecnie Artur Andrus bierze udział w spektaklu Teatru Syrena „Nie dorosłem”, 
który powstał w oparciu o teksty Stanisława Staszewskiego.  W październiku 2011 nakła-
dem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazał się wywiad z Marią Czubaszek przeprowadzony 
przez Artura Andrusa. W listopadzie 2011 Prezydent RP uhonorował Artura Andrusa Zło-
tym Krzyżem Zasługi.  5 marca 2012 r. nakładem wytwórni Mystic Production ukazała się 
nowa płyta Artura Andrusa „Myśliwiecka”, która zawiera takie hity jak: Ballada o Baronie, 
Niedzwiedziu i Czarnej Helenie; Cieszyńska, Piłem w Spale, spałem w Pile i wiele innych. Po 
9 miesiącach od wydania, płyta uzyskała status Podwójnie Platynowej Płyty. Oznacza to, że 
płytę kupiło ponad 60 tysięcy osób!   15 kwietnia 2013 r. to data premiery płyty DVD Artura 
Andrusa! „Piłem w Spale... I co dalej?” to zapis koncertu, który odbył się 22.04.2012 r. w 
Teatrze Syrena w Warszawie. Nie tylko koncertu, ale również wydarzenia towarzyskiego. An-
drus zaprosił na scenę przyjaciół: Marię Czubaszek, Hannę Śleszyńską, Andrzeja Poniedziel-
skiego, Grupę MoCarta, Chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego i muzyków, z 
którymi stale współpracuje - Łukasza Borowieckiego, Wojciecha Steca i Pawła Żejmę. 18 marca 
2015 r. ukazała się płyta Artura Andrusa pt. „Cyniczne córy Zurychu”.
- oprac.na podstawie strony internetowej artysty

19.06 – godz. 16.00  -  koncert w wykonaniu: 
• zespołu NOK Pęd Band
• uczestników warsztatów wokalnych Bożeny Zalewskiej
• uczestników zajęć nauki gry na gitarze i instrumen-
tach klawiszowych.   
  Zapraszamy na wspólne świętowanie naszych urodzin!

12 czerwca 2016 r. 
godz. 15.00 

WARSZTATY  
FILOZOFICZNE
dla dzieci 5 - 7 lat 

– wstęp wolny

 

 godz. 16.00 
- z cyklu 

„Teatrzyk w walizce” 

SMOCZYSKO 
ZAMCZYSKO

przedstawienie amatorskiej 
Grupy teatralnej „Teatral-
nia” Stowarzyszenia K-40.

Autorka baśni i piosenek: Grażyna 
Siczek (mieszkanka Nadarzyna);
reżyseria i muzyka: Karolina Skrzyń-
ska; występują: Krystyna Budzaj,  
Ewa Fabjan, Irmina Kniat-Pol, Li-
gia  Kosno-Gębka, Zbigniew Kozak, 
Wiktoria Kulesza, Magdalena Kulisie-
wicz (mieszkanka Nadarzyna), Gra-
żyna Siczek, Jolanta Sikorska.
Spektakl trwa około godziny, adre-
sowany jest do dzieci od czterech lat 
do…100.                    Wstęp wolny

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Proponuje...
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

11.06.2016 r. o godz. 19.00 
 uroczyste zakończenie roku akademickiego 

– recital Lidii Stanisławskiej
Lidia Stanisławska – artystka wszechstronna, piosenkarka o charyzmatycznym głosie oraz utalentowa-
nia, błyskotliwa pisarka i felietonistka, czasem także aktorka (serial „Plebania”, przedstawienia „Klimakte-
rium”, „Kobiety w sytuacji krytycznej”, „Babski Kabaret, Old Spice Girls”). Jedna z najweselszych postaci 
polskiego show-biznesu. Od kilkunastu lat zamieszcza swoje felietony „Anegdoty o artystach” na łamach 
„Tele tygodnia”. Jest autorką pięciu książek – trzech zbiorów anegdot o artystach „Gwiazdy w anegdo-
cie”, „ Gwiazdy w anegdocie 2” , „Anegdoty”, książki-wywiadu z Januszem Zakrzeńskim „Co mi zostało 
z tych lat” oraz książki „Jak nie zrobić kariery”. Przez wiele lat towarzyszyła na scenie Hance Bielickiej, 
współpracowała i występowała również z kabaretem „Pod Egidą”. Reprezentowała Polskę na festiwalach  
w Niemczech, Bułgarii, Czechosłowacji, koncertowała we Włoszech, USA i Kanadzie. W 1974 roku zdoby-
ła wyróżnienie debiutując  na XII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Studiowała na wydziale 
piosenkarskim w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Reprezentowała Polskę na festiwa-
lach w Niemczech, Bułgarii, Czechosłowacji, koncertowała we Włoszech, USA i Kanadzie. 
Wylansowała wiele przebojów, również z własnymi tekstami. 
- oprac. na podstawie strony internetowej artystki.                                                                                                         Wstęp wolny

Szanowni Studenci
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Nadarzynie,

- na uroczyste zakończenie roku 
akademickiego 2015/2016 zapra-
szamy 11 czerwca 2016r.
- osoby zainteresowane obliczeniem 
frekwencji na zajęciach proszone są 
o złożenie indeksu 
w dziekanacie – indeksy przyjmowa-
ne są WYŁĄCZNIE w dniach 1- 6 
czerwca 2016r.; 
Wpisy w indeksach  złożonych po 
terminie nie będą brane pod uwagę.
- frekwencja zostanie obliczona na 
podstawie obecności studenta na za-
jęciach do 31 maja 2016r. wyłącznie;
- czerwcowe zajęcia warsztatowe (ję-
zyk angielski, zajęcia komputerowe, 
malarstwo, gimnastyka, zajęcia lite-
rackie, zajęcia z Markiem) odbywają 
się, zgodnie z harmonogramem, do 
24 czerwca 2016 r.

UWAGA 
 

W związku z licznymi pytaniami  
o zapisy na zajęcia na rok akade-

micki 2016/2017 uprzejmie 
informujemy, że dołożymy 

wszelkich starań, żeby umożliwić 
Państwu studiowanie na naszym 
uniwersytecie od października br.  

w zakresie nie mniejszym niż 
w roku akademickim 2015/2016. 

Proszę śledzić informacje 
o działalności UTW 

na stronie NOK 
www.nok.pl zakładka UTW 

oraz te zamieszczane na tablicy 
w UTW w NOK, 
które ukażą się 

na początku września br.

LATO W NOK
Zapraszamy dzieci w wieku 

(ukończone) 7-10 lat 
- roczniki 2005 - 2008.

  27 czerwca-15 lipca br. w godz. 
10:00-16:00 – TRZY TYGODNIE!!!

Zapisy w sekretariacie NOK od 6 czerwca 
2016 r. Tygodniowy koszt 110 zł wpłata 
przy zapisie w sekretariacie NOK od po-
niedziałku do czwartku w godz. 12:00-
19:30, w piątek 9:00-15:00 

UWAGA! PRZY ZAPISIE WY-
MAGANA JEST LEGITYMACJA 
SZKOLNA DZIECKA Z WPISA-

NYM NUMEREM PESEL!
W programie m.in.: atrakcyjne wy-
cieczki, zajęcia sportowe, warsztaty 
plastyczne, zabawy integracyjne, 
turniej warcabowy, kino NOK.
PLAN WYCIECZEK: 
WYTWÓRNIA FILMÓW FA-
BULARNYCH; HANGAR 646 
- trampoliny; SALA ZABAW EL-
DORADO DINO PARK; KINO 
INTERAKTYWNE. 
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Z Pauliną Piśkiewicz  
instruktorką tańca w NOK, 
nadarzynianką, absolwent-
ką filozofii na Uniwersytecie 
Warszawskim rozmawia Ka-
mila Michalska

- Jako pierwsze, musi paść pyta-
nie, skąd wziął się taniec w twoim 
życiu?
- W sposób nietypowy. Nie uczy-
łam się tańczyć od dziecka. Miałam 
krótkie epizody taneczne  w szkole 
podstawowej - chodziłam na taniec 
nowoczesny, ale to zupełnie nie było 
to. W I klasie gimnazjum, po zoba-
czeniu grupy break dance, która przy-
jechała na andrzejki, postanowiłam, 
że absolutnie ja też będę kręcić się 
na głowie. Trwało to 2 lata. Potem 
nastąpiła przerwa i do tańca wróci-
łam w liceum, tym razem do tańców 
latynoamerykańskich – w klubie Ri-
viera  tańczyłam rumbę i cha chę, 
chodziłam także do Szkoły Tańca im. 
Isadory Duncan, gdzie zaraziłam się 
jazzem.

- Co to jest „cały ten jazz”?
- To niezwykle bogaty i różnorodny 
styl. Narodził się dzięki afrykańskim 
niewolnikom - to im zawdzięczamy 
cudowne izolacje ciała oraz rytmicz-
ność. Kiedy zderzył się z kulturą za-
chodu nabrał lekkości i kunsztu tech-
nicznego. Taniec jazzowy w ogromnej 
mierze oparty jest na tańcu klasycz-
nym i tańcu współczesnym, a bogac-
two stylów, na które rozwarstwił się 
jazz - lyrical jazz, modern jazz, funky 
jazz etc.- sprawia, że staje się on coraz 
popularniejszy.

- Kiedy trafiłaś do Egurrola Dance 
Studio?
- W czasie studiów, wtedy pojawiła się 
opcja full pass i za, chyba, 550zł. mie-
sięcznie mogłam chodzić na wszyst-
kie zajęcia, więc 4-5 godzin przez 5-6 
dni w tygodniu poświęcałam na ta-
niec. Szkoliłam się w technikach jazz, 
modern i oczywiście taniec klasyczny, 
który jest niezbędny w jazzie. W EDS 
poznałam francuską choreografkę 
Ksenę Audrey, która wypatrzyła mnie  
w grupie tańczących i zaprosiła  do 
współpracy. W ramach Hip Hop Gro-

ove Festiwal zrobiłyśmy choreografię 
pokazową – to był mój pierwszy po-
ważny kontakt z publicznością i sce-
ną – wystąpiłam w Teatrze na Woli. 
Potem zaczęły się turnieje, przeglądy, 
festiwale…

- To po co ci ta filozofia?
- Początkowo chciałam być tłumacz-
ką. Złożyłam papiery na Filologię 
Europy Zachodniej, na filozofię i re-
ligioznawstwo. Na filologię dostałam 
się, ale na studia płatne, na pozostałe 
kierunki na dzienne. Stanęłam przed 
wyborem - albo płacę za studia, albo 
za warsztaty taneczne – wybrałam ta-
niec i filozofię. Po pierwszym roku, 
kiedy wielu kolegów zrezygnowało, 
ja poczułam, że to jest to! To był su-
per czas!!! Na studiach magisterskich 
postanowiłam, że zajmę się tańcem 
także od strony teoretycznej – pracę 
pisałam z estetyki tańca współczesne-
go. W wolnej chwili chciałabym zro-
bić jeszcze doktorat z tańca.

- Powiedz, kto cię kształtował, kto 
był twoim „guru”?
- Oj, nazwisk jest wiele! Nie umia-
łabym uczyć się u jednego instruk-
tora, potrzebowałam wielu różnych 
impulsów do rozwoju, ale  jest taka 
magiczna trójka, która dała mi dużo 
siły do działania, motywacji  i nauczy-
ła ciężkiej pracy. Pierwsza osoba, to 
Jacek Wazelin tancerz i choreograf, 
spotkałam go w EDS – fantastyczny 
człowiek. Był pierwszą osobą, która 
indywidualnie mnie szlifowała, po-
prawiał najmniejsze błędy, każdy de-

tal, to człowiek który spowodował, że 
zaczęłam myśleć o tańcu inaczej niż 
tylko o rekreacji. Dla mojego rozwoju 
ważna jest Ksena, o której już mówi-
łam i spotkanie z Katarzyną Miecz-
kowską – Boże, jak ja kaleczyłam jej 
choreografie!

- Co sądzisz o programach typu 
You Can Dance?
- Uważam że są fajną opcją dla za-
prezentowania tańca szerszej pu-
bliczności, wkręcenia ludzi w taniec. 
Ale trzeba też pamiętać, że to pro-
gram medialny rządzący się własny-
mi prawami. Nie musi prezentować 
najlepszych tancerzy, szuka ludzi 
śmiesznych, dramatycznych… cha-
rakterystycznych, chociaż są tam też 
wspaniale wyszkoleni tancerze. Nie 
powiem, że nie brałam udziału w jed-
nym castingu, bo epizod był, ale bez 
większych efektów. Szukałam wtedy 
drogi, by szkolić się w Stanach.

- W końcu ją znalazłaś.
- Tak, to były długie lata wyrzeczeń, 
żeby odłożyć pieniądze. Jako tańczą-
ca 21 latka ciągle słyszałam, że ktoś 
leci do Stanów, marzyłam, żeby też 
tam być. Przez wiele lat nie jeździłam 
na wakacje, tylko oszczędzałam.

- I w 2015roku poleciałaś do Los 
Angeles
- Fantastyczne doświadczenie!!! Po-
znałam tancerzy z całego świata – 
ogromne zderzenie różnych stylów 
tańca, 7 tygodni tańczyłam od ponie-
działku do piątku, od rana do nocy - 

Fot. autorstwa Natalii Drabińskiej
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

tylko w soboty  i niedziele odpoczy-
wałam no i musiałam coś zobaczyć. 
Biegałam między trzema studiami 
tańca i ćwiczyłam: jazz funk, hip-hop, 
contemporary, lyrical, burleskę a na-
wet taniec na szpilkach. To była lekcja 
życia! Rozgrzewka czasem trwała 45 
min., potem była praca nad techniką  
i choreografią. Poziom był bardzo 
wysoki -  żeby nadążyć za innymi 
trzeba było wyjść poza swoje możli-
wości, tam ludzie przyzwyczajeni są do 
dużo szybszej pracy.

- Kiedy zaczęłaś pracować jako in-
struktorka?
- Na II albo  III roku studiów. Znajo-
ma która pracowała w chrześcijańskiej 
fundacji zajmującej się wymianą między 
Polską a Ameryką młodzieży, której nie 
stać na wakacje,  zaproponowała mi 
poprowadzenie tygodniowych warszta-
tów tanecznych dla Amerykanów. Stres 
był ogromny, ale dostawałam od nich 
taką energię i zaangażowanie, każdego 
dnia czekali na mnie. Poczułam, że to 
może być to. Wtedy zdecydowałam, że 
po studiach zrobię papiery instruktor-
skie - żeby uczyć trzeba znać podstawy 
anatomii, wiedzieć, jak działać, żeby 
rozciągać mięśnie itp. Dlatego zrobiłam 
kursy w Państwowej Akademii Sportu  
w Warszawie.

- I w 2013 roku zaczęłaś pracę  
w  NOK.
- Tak, na początku z grupką dziew-
czynek w świetlicy w Wolicy. Teraz 
mam 3 grupy. W sumie liczą ponad 50 
dziewczynek i jednego chłopca! Praca 
z nimi daje mi ogromną satysfakcję. 
Jestem wymagającym instruktorem, 
a zdaję sobie sprawę, że młodzież  
i dzieci często szukają bardziej zaba-
wy i rekreacji, niż solidnego treningu.  
Jednak przychodzą na moje zajęcia  
i są bardzo zaangażowane. A to jest 
da mnie najważniejsze.

- Skąd bierze się pewność, że moż-
na uczyć innych?
- Mnie się wydaje, że pojawia się w trak-
cie uczenia, to nie jest tak, że wchodzę 
do sali i wiem wszystko. Jeżeli poczu-
jesz, że jesteś mistrzem, że wszystko 
potrafisz – to powinieneś przestać 
uczyć, bo taniec jest taką dziedziną,  
w której rozwijasz się bez końca.

- Powiedz mi jak to robisz, że 
dziewczynki tak cię uwielbiają?
- Pojęcia nie mam, wydaje mi się, że 
mam specyficzną osobowość – albo 
się mnie lubi, albo się mnie boi. Czę-
sto odbierana jestem  jako osoba zdy-
stansowana, ale jak widzę, że ktoś jest 
na podobnej fali, że mamy wspólne 
flow, jestem bardzo oddana. Czasem 
jadę do pracy na 2 godziny, a wracam 
po 5 – no bo co mam zrobić, jeśli 
ktoś mnie prosi o pokazanie jakiegoś 
układu - muszę to po prostu zrobić. 
Pasja! Pokazuję dzieciakom, że moż-
na więcej niż nam się wydaje. A może 
jest tak, jak ujęła to jedna dziewczyn-
ka z Wolicy, kiedy rzuciłam jakiś żar-
cik – wie pani co, pani to nigdy nie 
dorośnie. W sumie coś w tym jest 
-  nie mam parcia na zakładanie ro-
dziny, nie snuję wielkich planów, nie 
będę brała kredytu, nie chcę być przy-
tłumiona, zduszona codziennością. 
To jest takie straszne kiedy widzi się 
człowieka 50 letniego, który jest po 
prostu smutny... Bardzo często sami 
dajemy się stłamsić i zgasić tą rutyną 
codzienności. Nie chcę tak!

- Jesteś bardzo pozytywną osobą!!!
- Tak, na fali, na fali...

- Kiedy myślisz o sobie za 10 lat, 
to…
- Jak powiedziałam jestem człowie-
kiem „na fali”, wszystko co sobie 
misternie planowałam zawsze gdzieś 
się rozsypywało. Mnie jest trudno 
planować na tak długi dystans, moje 
plany sięgają maksymalnie 3-4 lat do 
przodu. Chcę w ciągu tego czasu do-
szkolić się jak tylko się da i chcę dojść 
do takiego momentu, że będę miała 
swoją grupę super wyszkolonych, 
tańczących dzieci, z którymi wyruszę  
na ogólnopolskie turnieje i one będą 
zdobywać nagrody i one będą MOJE

- Dlatego chcesz stworzyć mi-
strzowska klasę w NOK.
- Tak, chcę wybrać dzieci najlepsze 
technicznie, żeby mieć właśnie grupę na 
przeglądy - żeby im pokazać inną per-
spektywę, inny świat, że w tańcu można 
coś więcej, niż raz do roku wziąć udział 
w pokazie. Mam grupę dziewczyn któ-
re świetnie tańczą i potrzebują nowych 
bodźców. Jest potencjał!!!

- A jako tancerka, jak widzisz sie-
bie za te 3-4 lata?
- Pojęcia nie mam, w naszym kraju 
jest bardzo mało możliwości dla tan-
cerza np. do teatrów przyjmuje się 
tylko bardzo młodych ludzi, a ja mam 
już 27 lat i jestem za stara. W Polsce 
nabór kończy się na wieku 24 lat – za 
granicą tego w ogóle nie ma, w Wiel-
kiej Brytanii po trzydziestce, jeśli je-
steś dobra, to wiek nie ma znaczenia, 
poza tym stawki są niskie i trudno 
pogodzić pracę tancerza z pracą in-
struktora.

- Czy poza tańcem coś cię jeszcze 
„kręci”?
- Szeroko pojęta sztuka współczesna 
– teatr, malarstwo. Gdziekolwiek je-
stem muszę zwiedzić wszystkie gale-
rie i oczywiście muzyka, a poza tym 
literatura - jestem molem książkowym 
i najlepiej odpoczywam z książką.

- Co czytałaś ostatnio?
- Oriany Fallaci „Wściekłość i dumę”. 
Lata temu czytałam tę książkę po 
raz pierwszy i  wtedy  wydała mi się 
pobudzająca, może dlatego, że pod-
dałam ją mniejszej refleksji. Fallaci 
miała bardzo radykalnie antyislam-
skie podejście - ze szczerego serca 
nienawidziła muzułmanów. Ostatnio 
powróciłam do tej lektury, żeby raz 
jeszcze zderzyć ją z moimi poglądami 
i okazało się, że jest płytka, a stawia-
ne tezy  łatwe do obalenia. Ona miała 
świetny warsztat dziennikarski, dzięki 
któremu „zawodowo” manipulowała 
ludzkimi emocjami.

- Na koniec powiedz coś o spekta-
klu nad którym pracujesz.
- Od roku, wspólnie z choreografką 
Kseną Audrey i grupą 10 tancerzy 
pracujemy nad spektaklem, który ma 
być taką trochę przewrotną opowie-
ścią o zderzeniu dorosłości z dzieciń-
stwem. Premiera będzie w czerwcu w 
Teatrze WARSawy. Zapraszam!

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciu-
ki za premierę, a, korzystając z okazji, 
bardzo dziękuję ci za to, co robisz dla 
tańca w NOK, za pasję i talent.
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GLKS Nadarzyn

 - piłka siatkowa

 - tenis stołowy

S P O R T

VI Ogólnopolski 
Turniej Piłki 

Siatkowej dziewcząt 
NADARZYN CUP
W dniach 13-15 maja na obiektach 

GOS w Nadarzynie przy ulicy Żół-
wińskiej i Sitarskich GLKS Nada-
rzyn zorganizował VI Ogólnopolski 
Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt  – 
NADARZYN CUP. W zawodach 
wystartowały 32 drużyny z Polski  
w trzech kategoriach wiekowych: mło-
dziczki, kadetki i juniorki w sumie po-
nad 400 zawodniczek. Rozegrały one 

75 meczy.
Poziom zawodów zwłaszcza w ka-

tegorii młodziczek i kadetek był bar-
dzo wysoki. Oprócz mocnych klu-
bów, pojawiły się także reprezentacje 
województwa łódzkiego i kujawsko-
-pomorskiego. Na tle silnych rywali 
zespoły GLKS Nadarzyn wypadły 
bardzo dobrze. Miłą niespodziankę 
sprawiły młodziczki , ekipa budowana 
w oparciu o uczennice I i II klasy spor-
towej Gimnazjum w Nadarzynie. Mło-
de siatkarki wygrały kilka trudnych 
meczy pokonując m.in. kadrę Łodzi 
,aby ostatecznie zająć III miejsce . Od 
Kadry kujawsko-pomorskiej okazały 
się gorsze tylko o 2 małe Punkty. Tą 
kategorię wygrała ekipa MUKS Darg-
fil Tomaszów Mazowiecki, „żelazny” 
kandydat do medalu zbliżających się 
Mistrzostwach Polski w tej kategorii.

W kategorii kadetek GLKS 1 zajął  
V miejsce, a drużyna złożona z zawod-
niczek młodszych i mniej ogranych, 
czyli GLKS 2 - 11 miejsce, niestety 
pomimo sprawienia największej sensa-
cji całego Nadarzyn CUP, jakim było 
wygranie z bardzo silną drużyną SMS 
Warszawa. W tej kategorii triumfowała  
Kadra Łodzi, II miejsce dla Dargfilu 
Tomaszów, a III miejsce zajęła druży-
na wspomnianego SMS Warszawa.

W kategorii juniorek najlepszy oka-
zał się zespół z Kadry Łodzi , który 
w finale pokonał GLKS Nadarzyn. 
Brąz przypadł ekipie ŁKS Łódź. 
Tym samym nadarzyńskie siatkarki 
wywalczyły dwa medale w tej edycji 
Nadarzyn CUP, czyli o jeden lepiej niż  
w roku ubiegłym.

Finał ekstraklasy 
nie dla Nadarzyna
Tenisistki stołowe GLKS Wanzl Sca-

nia Nadarzyn nie zagrają w finale eks-
traklasy kobiet. Uległy one w półfinale 
ekipie SKTS Sochaczew.  W pierw-
szym wyjazdowym meczu podopiecz-
ne trenera Kusińskiego przegrały 3-0. 
Dzień później w rewanżu we własnej 
hali było troszkę lepiej. Jednak i tym 
razem górą był SKTS, który wygrał 
3-2. Jedyne punkty dla naszej ekipy  
w play - off  zdobyła Chinka Zhao Xue 
, choć i ona nie mogła pochwalić się 
100% skutecznością. GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn zakończył rozgrywki 
na III miejscu w Polsce z brązowym 
medalem. Na pocieszenie nadarzy-
niankom pozostał jeszcze turniej fina-
łowy o Puchar Polski.

Złoty Adrian
Sześć medali w tym 5 złotych wywal-

czył w rozegranych w dniach 9-11 maja 
Mistrzostwach Polski Osób Niesłyszą-
cych zawodnik sekcji GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn ADRIAN SZELI-
GA. Nadarzynianin triumfował indy-
widualnie i w deblu w kategorii junior 
i senior oraz w mikście w seniorach.  
W turnieju gry mieszanej w kategorii 
junior zdobył brązowy medal. 

Serdecznie gratulujemy.

Dziewczyny 
lubią brąz

W rozgrywanych w Ostródzie Mi-
strzostwach Polski Juniorek Wiktoria 
Ziemkiewicz reprezentująca barwy 
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn wy-
walczyła w grze podwójnej w parze  
z Agatą Zakrzewską z Hals Warszawa 
brązowy medal. Kilka tygodni wcze-
śniej w rozgrywanych w Brzegu Dolny-
m/k Wrocławia Mistrzostwach Polski 
Młodzieżowców również najniższy sto-
pień podium wywalczyła zawodniczka 
GLKS Nadarzyn – Paulina Krzysiek.

Fot. arch. GLKS Fot. arch. GLKS
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- sekcja biegowa

Tradycją ostatniego dnia zawodów jest 
pożegnanie przez Zarząd Klubu od-
chodzących siatkarek. Część dziewcząt  
rezygnuje z profesjonalnego uprawiania 
sportu, część przechodzi do silniejszych 
klubów, w których będzie miała szan-
se rywalizować w kategorii juniorek o 
medale Mistrzostw Polski, a część po 
zdaniu matury podejmie grę w zespo-
łach akademickich w seniorskich roz-
grywkach ligowych. Dlatego jeszcze raz 
chciałbym w swoim i klubu imieniu: Julii 
Czeladko, Sandrze Przewłockiej, Kindze 
Baran, Natalii Szewczak, Klaudii Józefo-
wicz, Marcie Ćwiertniewicz, Agnieszce 
Lorenc, Natalii Gabryel, Klarze Kot-
kowskiej, Kasi Żarłok, Gabrysi Kraw-
czyk, Weronice Smolińskiej, Agnieszce 
Gawlik za wiele wspaniałych chwil, 
emocji i czasu jaki wspólnie spędzili-
śmy na siatkarskich parkietach. Dziękuję 
również za Puchar i dedykację, która tyl-
ko dopingować mnie będzie do jeszcze 
lepszej pracy.

Podsumowując VI edycję Nadarzyn 
CUP należy wspomnieć i podziękować 
tym , którzy się do organizacji zawodów 
przyczynili. Przede wszystkim duże sło-
wa uznania dla Damiana Krzemińskie-
go, młodego trenera i od niedawna vice-
-Prezesa Klubu, który prze kilka dni nie 
mal w pojedynkę organizacyjnie ogar-
niał całą imprezę. Słowa uznania nale-
żą się także: pracownikom GOS z hali 
przy Żółwińskiej i Sitarskich, pracow-
nikom i Dyrekcji Gimnazjum im. św. 
Jana Pawła II w Nadarzynie, władzom 
samorządowym Gminy Nadarzyn oraz 
pracownikom referatu promocji Gminy 
, dyrekcją firm: Scania Finnace Polska 
, Hetman, Wanzl i Auto STD Serwis 
DAF w Walendowie. Zawody zostały 
dofinansowane również ze środków sa-
morządu województwa mazowieckiego.

Sukcesy w mini-siat-
kówce. Kinder+Sport

Duże sukcesy odniosły najmłodsze 
siatkarki z GLKS Nadarzyn występu-
jące w ogólnopolskich rozgrywkach 
mini-siatkówki – Kinder+Sport. 
Najmłodsze zawodniczki z Akade-
mii siatkówki z rocznika 2005/2006 
rywalizujące w dwójkach wywalczyły 
dwoma zespołami awans do półfina-
łu wojewódzkiego.
W kategorii trójek (rocznik 2004) 

zespół GLKS Nadarzyn awansował 
z najlepszym bilansem punktów bez-
pośrednio do finału Mazowsza. Trzy 

najlepsze drużyny z każdego finału wo-
jewódzkiego wystąpią w Mistrzostwach 
Polski.
W kategorii „czwórek” (rocznik 2003) 

jeden zespół uzyskał awans do turnieju 
półfinałowego. Jak do tej pory są to na 
razie najlepsze nasze wyniki w historii 
startów w Kinder +Sport (w zawo-
dach bierzemy udział od 2014 roku). 
Tym bardziej, że w tym roku „kindery” 
zgromadziły na Mazowszu rekordową 
liczbę drużyn wśród dziewcząt, czyli 
ponad 90 -dwójek, 70 – trójek i 60 – 
czwórek. Za wszystkie młode siatkarki 

trzymamy kciuki, a rodziców i sympaty-
ków siatkówki już dziś zapraszamy na 
II edycję  Ogólnopolskiego Turnie-
ju mini-siatkówki mini - Nadarzyn 
CUP. W Nadarzynie w hali GOS 
przy ulicy Żółwińskiej 41 wystartuje 
ponad 700 dziewcząt z całego kraju. W 
ciągu trzech dni, w trzech kategoriach 
będą rywalizować przyszłe następczy-
nie Gosi Glinki. 
11 czerwca (sobota) grają „dwójki”, 

18 czerwca (sobota) grają „trójki” i 19 
czerwca (niedziela) grają „czwórki”.

Dariusz Zwoliński - Trener

Bieg Konstytucji 
3 -go Maja 

w Piasecznie
1 maja uczniowie SP Rusiec startowali 
w Biegach Konstytucji 3 Maja w Pia-
secznie. Słoneczna pogoda sprzyjała 
uzyskiwaniu dobrych wyników. 
Po zawodach na wszystkich czekał 
dmuchany zamek i słodkości. 
Wyniki:
 100 m – 1 miejsce Nikola Omen
 400 m – 1 miejsce Amelia Omen.
Startowali także:
 100 m – 7 miejsce Kuba Wiśniewski

 400 m – 15 miejsce Kacper Szustak
 400 m – 19 miejsce Emilia Omen
 800 m – 23 miejsce Ola Niska
GRATULUJĘ!!!

Jacek Nowocień
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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):
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

Warcaby - turniej
 12 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej odbył się gmin-
ny finał turnieju warcabowego szkół 
podstawowych. Po zaciętej rywalizacji 
poszczególne szkoły zajęły następujące 
miejsca:  I m. SP Rusiec; II m. SP Ko-
stowiec; III m. SP Wola Krakowiańska, 
IV m. SP Młochów; V m. SP Nadarzyn
Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu szkolnego

Brąz dla dziewczęcej 
drużyny piłki nożnej 
z Woli Krakowiańskiej
10 maja 2016 roku w Raszynie ro-

zegrano mistrzostwa Szkół Podsta-
wowych Powiatu Pruszkowskiego  
w Piłce Nożnej dziewcząt i chłop-
ców. Duże słowa uznania należą się 
drużynie ze Szkoły Podstawowej  
w Woli Krakowiańskiej, która wy-
walczyła brązowe medale zajmując  
w końcowej klasyfikacji trzecie miejsce.

 Nieco gorzej poszło chłopcom ze 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, któ-
rzy uplasowali się na miejscu piątym.

Sport szkolny

Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu szkolnego

Trzy najlepsze zespoły dziewczęce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiań-
skiej pierwsza z lewej.

 1 maja br. na młochowskich stawach po 
raz kolejny miały miejsce zawody węd-
karskie o Puchar Wójta Gminy Nada-
rzyn. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof  

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn

Fot. arch.szkoły

Kuźma (3,32 kg), drugie Wiesław Kur-
czyński (2,24 kg), trzecie zaś Tomasz Po-
gorzelec (2,16 kg). W zawodach udział 
wzięło kilkunastu wędkarzy.   
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VIII Piknik Rodzinny  

(teren przy kościele św. Klemensa w Nadarzynie) 
5 czerwca 2016 r. (niedziela) 

Program: 
12.00 – 13.00   Msza św. polowa 
13.00 – 13.20   Występ dzieci z GODM „Tęcza”                                         

oraz  Strażaków OSP Nadarzyn 
13.20 – 13.30   Niezapomniany występ „Jupikowych” Talentów 
13.30 -  13.50   Teatrzyk pt. „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów SP w Ruścu 
13.50 – 14.05   Występ taneczny Uczniów Szkoły Podstawowej w Ruścu 
14.05 – 14.15   Występy wokalne Uczennic Gimnazjum im. św. Jana Pawła II                 

w Nadarzynie: Magdaleny Kuch, Zuzanny Reszki,                   
Patrycji Kolarczyk   

14.15 – 14.30   Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i Akademia Puncher: 
pokaz sztuki walki kyokushin i rozgrzewka przed biegiem  

  14.30 – 15.00   VII Nadarzyński Bieg Rodzinny 
                              o Puchar Wójta  Gminy Nadarzyn                                                                                              

15.00 - 15.45    Spektakl dla dzieci „Prot i Filip”    
                              w wykonaniu Teatru  Odskocznia                                                                                                            

15.45 – 16.15   Wręczenie pucharów:     
 Wójta Gminy Nadarzyn za XI PZU Półmaraton Warszawski                                                                                             
 Wójta Gminy Nadarzyn za VII Bieg Rodzinny 
 rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

Barwy Dzieciństwa- „Poznaj mojego przyjaciela” 
16.15 – 17.00   Koncert orkiestry OSP Nadarzyn  
17.00 -  17.10   Zakończenie Pikniku 
 
 
 

Ponadto :  
dmuchańce, quiz biblijny, malowanie buziek, loteria  fantowa, wystawa prac plastycznych, 
wata cukrowa, popcorn,  Pizzeria „Margarita”, grill Cafe Szopka – harcerze, cyrkowe animacje 
w wykonaniu grupy CIRCUS. 
 
Stoiska: Specjalistyczny Samochód z Symulatorem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, Caritas, Straż Gminna, Hetman, Odnowa w Duchu Św., Dzień 
Dawcy Szpiku „Wspólnie przeciw białaczce”, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i Akademia 
Puncher, Przedszkole „Jupik”, fotobudka. 
 
Uwaga! Dla Uczestników Biegu przewidziane są do rozlosowania atrakcyjne nagrody m.in.             
2 rowery, artykuły sportowe, 2 karnety o wartości 360 każdy na zabiegi laserem                                                      
i światłem biologicznym (Studio 3), bony na pizzę (Pizzeria Margarita), kosze ze słodyczami dla 
3 najliczniejszych rodzin (Sklep Warus).   
 
Z okazji 110. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie zapraszamy  w godz.                          
od 12.00 do 17.00 do zwiedzania Izby Pamięci, wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy oraz sali orkiestry OSP w Nadarzynie. 
 

             
 

Gminna 
Komisja 

Rozwiązywania   
Problemów 

Alkoholowych 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

św. Klemensa                 
w Nadarzynie 
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wata cukrowa, popcorn,  Pizzeria „Margarita”, grill Cafe Szopka – harcerze, cyrkowe animacje 
w wykonaniu grupy CIRCUS. 
 
Stoiska: Specjalistyczny Samochód z Symulatorem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, Caritas, Straż Gminna, Hetman, Odnowa w Duchu Św., Dzień 
Dawcy Szpiku „Wspólnie przeciw białaczce”, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i Akademia 
Puncher, Przedszkole „Jupik”, fotobudka. 
 
Uwaga! Dla Uczestników Biegu przewidziane są do rozlosowania atrakcyjne nagrody m.in.             
2 rowery, artykuły sportowe, 2 karnety o wartości 360 każdy na zabiegi laserem                                                      
i światłem biologicznym (Studio 3), bony na pizzę (Pizzeria Margarita), kosze ze słodyczami dla 
3 najliczniejszych rodzin (Sklep Warus).   
 
Z okazji 110. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie zapraszamy  w godz.                          
od 12.00 do 17.00 do zwiedzania Izby Pamięci, wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy oraz sali orkiestry OSP w Nadarzynie. 
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VIII Piknik Rodzinny  

(teren przy kościele św. Klemensa w Nadarzynie) 
5 czerwca 2016 r. (niedziela) 

Program: 
12.00 – 13.00   Msza św. polowa 
13.00 – 13.20   Występ dzieci z GODM „Tęcza”                                         

oraz  Strażaków OSP Nadarzyn 
13.20 – 13.30   Niezapomniany występ „Jupikowych” Talentów 
13.30 -  13.50   Teatrzyk pt. „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów SP w Ruścu 
13.50 – 14.05   Występ taneczny Uczniów Szkoły Podstawowej w Ruścu 
14.05 – 14.15   Występy wokalne Uczennic Gimnazjum im. św. Jana Pawła II                 

w Nadarzynie: Magdaleny Kuch, Zuzanny Reszki,                   
Patrycji Kolarczyk   

14.15 – 14.30   Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i Akademia Puncher: 
pokaz sztuki walki kyokushin i rozgrzewka przed biegiem  

  14.30 – 15.00   VII Nadarzyński Bieg Rodzinny 
                              o Puchar Wójta  Gminy Nadarzyn                                                                                              

15.00 - 15.45    Spektakl dla dzieci „Prot i Filip”    
                              w wykonaniu Teatru  Odskocznia                                                                                                            

15.45 – 16.15   Wręczenie pucharów:     
 Wójta Gminy Nadarzyn za XI PZU Półmaraton Warszawski                                                                                             
 Wójta Gminy Nadarzyn za VII Bieg Rodzinny 
 rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

Barwy Dzieciństwa- „Poznaj mojego przyjaciela” 
16.15 – 17.00   Koncert orkiestry OSP Nadarzyn  
17.00 -  17.10   Zakończenie Pikniku 
 
 
 

Ponadto :  
dmuchańce, quiz biblijny, malowanie buziek, loteria  fantowa, wystawa prac plastycznych, 
wata cukrowa, popcorn,  Pizzeria „Margarita”, grill Cafe Szopka – harcerze, cyrkowe animacje 
w wykonaniu grupy CIRCUS. 
 
Stoiska: Specjalistyczny Samochód z Symulatorem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, Caritas, Straż Gminna, Hetman, Odnowa w Duchu Św., Dzień 
Dawcy Szpiku „Wspólnie przeciw białaczce”, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i Akademia 
Puncher, Przedszkole „Jupik”, fotobudka. 
 
Uwaga! Dla Uczestników Biegu przewidziane są do rozlosowania atrakcyjne nagrody m.in.             
2 rowery, artykuły sportowe, 2 karnety o wartości 360 każdy na zabiegi laserem                                                      
i światłem biologicznym (Studio 3), bony na pizzę (Pizzeria Margarita), kosze ze słodyczami dla 
3 najliczniejszych rodzin (Sklep Warus).   
 
Z okazji 110. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie zapraszamy  w godz.                          
od 12.00 do 17.00 do zwiedzania Izby Pamięci, wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy oraz sali orkiestry OSP w Nadarzynie. 
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