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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,
przedstawiamy Państwu sierpniowy numer Wiadomości Nadarzyńskich,  
a w nim między innymi artykuł poświęcony oświacie w Gminie Nadarzyn. Jest 
on próbą podsumowania zmian jakie zaszły w procesie edukacji młodych lu-
dzi. Przedstawia nowe wyzwania i obowiązki stawiane władzom samorządów 
lokalnych, rodzicom, nauczycielom i samym uczniom. Znajdą tutaj Państwo 
także podsumowanie nakładów inwestycyjnych na oświatę z ostatnich lat oraz 
projekty zewnętrzne realizowane w naszej gminie. 
Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat prowadzonych inwe-
stycji, a także rozpoczętej rozbudowy trasy katowickiej (S8). 
Z pewnością istotne dla każdego z mieszkańców są informacje o programach 
profilaktycznych przygotowanych przez SPGZOZ Nadarzyn. Zachęcam tak-
że do lektury relacji naszych pielgrzymów, którzy uczestniczyli w Światowych 
Dniach Młodzieży w Krakowie oraz w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. 

Państwa uwadze polecam również informację o punkcie medycznym zaplano-
wanym podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, do uczestnictwa w któ-
rych serdecznie zapraszam. 

Z wyrazami szacunku, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Inwestycje gminne

Kompleks oświatowy 
w Ruścu

Obecnie wykonywana jest elewa-
cja na części dydaktycznej gimna-
zjum i hali sportowo - widowiskowej. 
Na ukończeniu są prace związane 
z montażem instalacji sanitarnych  
i elektrycznych zarówno w części dy-
daktycznej gimnazjum, jak i w hali 
sportowo - widowiskowej oraz prace 
związane z pokryciem dachowym. 
Trwają prace związane z budową par-
kingów przy nowopowstającej części 
kompleksu. 

Budowa dróg i chodników

Trwają prace projektowe związane  
z budową nakładki bitumicznej w ul. 
Słonecznej w Nadarzynie, (w ramach 
Funduszu Sołeckiego) oraz związane 
z budową chodnika przy ul. Jodłowej 
w Strzeniówce. Złożone zostały sto-
sowne dokumenty o wydanie zezwo-
lenia na realizację ww. inwestycji. Ter-
min realizacji obu zadań przewidziany 
jest do 31 października 2016 r.

Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu - Projekt realizowany w ramach programu 
priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne 

Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Budowa parkingów przy nowej cześci kompleksu oświatowego w Ruścu (od strony al. Kasztanowej).
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Trwają roboty związane z budo-
wą chodnika przy ul. Osiedlowej  
w Ruścu (fot.obok). Inwestycja ta była 
wielokrotnie konsultowana z miesz-
kańcami, radą sołecką, sołtysem oraz 
radnym i powstaje zgodnie z przyjęty-
mi ustaleniami. Od początku wiado-
mo było, że gdy powstanie chodnik 
droga będzie miejscami węższa. Choć 
nie był to zabieg celowy i zamierzo-
ny, to zwężenia wymuszą na kierow-
cach zdjęcie nogi z gazu i zachowa-
nie większej ostrożności. Okoliczni 
mieszkańcy podkreślali, że ograni-
czenie prędkości pojazdów i poprawa 
bezpieczeństwa pieszych jest dla nich 
bardzo ważna.

Została podpisana umowa na prze-
budowę drogi gminnej w Krakowia-
nach (droga na Nowiny). Prace roz-
poczną się we wrześniu. 
Ponadto na bieżąco, w miarę potrzeb 

naprawiane są drogi gminne.

Remonty w placówkach 
oświatowych

Zakończono prace remontowe i mo-
dernizacyjne  w placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Gminę 
Nadarzyn (tj. SP Młochów, SP Nada-
rzyn, SP Kostowiec, SP Wola Kra-
kowiańska i PP Nadarzyn). Obecnie 
trwają odbiory wykonanych prac. Na 
inwestycje te wydatkowano niemal 
pół miliona złotych.

Świetlice NOK
Budowa budynku świetlicy w Paro-

lach – zakończono montaż ślusar-
ki okiennej i drzwiowej. Wykonano 
zbiornik retencyjny wody deszczowej. 
Trwają roboty wykończeniowe we-
wnętrzne oraz prace przygotowawcze 
do montażu detali architektonicznych 
elewacji. Termin realizacji zgodnie  
z umową do dnia 10.08.2017 r.
Ponadto trwają roboty budowlane 
wykończeniowe wewnętrzne i elewa-
cyjne w budynku świetlicy w Urzucie.
Tutaj w ramach rozbudowy i przebu-
dowy także kontynuowane są prace 
związane z przebudową połaci da-
chowych. Wykonano już utwardzenia 
dróg wewnętrznych i parkingów wo-
kół budynku.  

Plac zabaw w Ruścu 
Trwa montaż urządzeń zabawowych 

i wyposażenia na nowym placu zabaw 
(fot. poniżej).

Kanalizacja, wodociągi 
Trwają roboty wykończeniowe  

i przygotowania do rozruchu mecha-
nicznego oczyszczalni ścieków w ra-
mach  rozbudowy oczyszczalni ścieków  
wraz z budową kanalizacji sanitarnej  
w granicy pasa drogowego drogi kra-
jowej Nr 8 (przejście poprzeczne)  
w Kostowcu. Trwa obecnie także przy-
gotowanie do prac związanych z prze-
wiertem kanalizacji sanitarnej pod trasą 
S8. Ze względu na trwające procedury 
uzgodnieniowe dotyczące zajęcia pasa 
drogowego termin zakończenia robót 
aneksowano do 30 września 2016 r.

Oświetlenie
- zaprojektowanie i budowa oświetlenia 
ulicznego w Nadarzynie przy ul. Prusz-
kowskiej (od ul. Akacjowej do ul. Jawo-
rowej) – ze względu na brak uzgodnie-
nia ze strony Starostwa Powiatowego 

w Pruszkowie, zaszła konieczność uzy-
skania nowych warunków przyłącze-
niowych ze strony ZE oraz zaprojekto-
wania linii kablowej na całym odcinku 
ul. Pruszkowskiej, termin został anek-
sowany do dnia 15.10.2016 r.
- rozpoczęły się prace związane z bu-
dową oświetlenia przy ul. Wiejskiej  
w Młochowie. Natomiast prace przy  
ul. Modrzewiowej w Nadarzynie roz-
poczną się we wrześniu.  

W najbliższym czasie 
zostanie ogłoszone po-
stępowanie na:
- budowę oświetlenia ulicznego przy 
ul. Tarniny w Starej Wsi,
- dostawę urządzeń zabawowych na 
plac zabaw w Krakowianach,
- wykonanie skrzyżowania drogi wo-
jewódzkiej nr 720 ul. Błońską (przej-
ście dla pieszych przy targowisku  
w Nadarzynie),
- remont istniejącej nawierzchni bitu-
micznej ul. Granicznej w Nadarzynie,
- budowę kanalizacji w Wolicy. 

Referat Inwestycji
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18 sierpnia br. odbyło  się V posie-
dzenie Rady Seniorów Gminy Nada-
rzyn. 

Była to druga sesja związana z po-
wołaniem Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Gminy Nadarzyn „Lepsze Ju-
tro”.

Na sesji zatwierdzono Statut Stowa-
rzyszenia oraz dostosowano oświad-
czenia członków stowarzyszenia do 
wprowadzonych 20 maja br. przepi-
sów.  

Powołano Zarząd Stowarzysze-
nia Mieszkańców Gminy Nadarzyn 
„Lepsze Jutro” w składzie: Paweł 
Hołownia, Andrzej Tarachulski, Je-
rzy Januszewski.  Powołano Komisję 
Rewizyjną w składzie:  Anna Szabat, 
Krzysztof  Olczak, Tadeusz Batory. 

Zobowiązano Zarząd Stowarzysze-
nia do rejestracji S.M.G.N. „Lepsze 

V sesja 
Rady Seniorów Gminy Nadarzyn

Jutro” w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym w terminie 7 dni.

W realizacji kolejnego punktu obrad, 
ustalono, że do 15 września Radni Se-
niorzy przedłożą wnioski do budżetu 
gminy na rok 2017 do Biura RG. 

Po zestawieniu zbiorczym  wniosek  
Rady Seniorów zostanie przedłożony 
do Wójta Gminy w terminie do 30 
września br. 

W kolejnym punkcie obrad Prze-
wodnicząca Rady Seniorów omówiła 
ankietę przedstawioną do konsultacji  
radnym Rady Seniorów Gminy Nada-
rzyn z prośbą o wypełnienie i złoże-
nie w Biurze RG do 30 września br. 
Na tym posiedzenie zakończono.

Zofia Latkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów 

Gminy Nadarzyn 

Zapraszamy do obejrzenia  materiału 
filmowego z sesji w iTV Nadarzyn. 

Punkt medyczny - Dożynki 2016
Podczas tegorocznych Dożynek można będzie zbadać słuch, a także zostać dawcą szpiku. Specjaliści w Słuchobusie 

sprawdzą, czy nasz słuch jest prawidłowy. Zaś Kandydatami na honorowych dawców szpiku zajmą się przedstawiciele 
Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Tegoroczne święto plonów w Nadarzynie będzie nie tylko okazją do wspólnej zabawy i wypoczynku, ale również spo-
sobnością do zadbania o zdrowie swoje i innych. Chętnymi do zbadania słuchu zajmą się lekarze z ACS Słuchmed. 

Specjaliści w Słuchobusie wyposażonym między innymi w kabinę ciszy, audiometr i tympanometr sprawdzą, czy z na-
szym słuchem nie dzieje się coś niepokojącego.

Z kolei osoby, które chcą pomóc innym, będą miały okazję zostać honorowym dawcą komórek krwiotwórczych ze szpi-
ku lub krwi obwodowej. Dawcą może być każda zdrowa osoba w wieku 18 – 50 lat, o ogólnym dobrym stanie zdrowia, 
która nie miała zapalenia wątroby typu B i C oraz kontaktu z wirusem HIV. Rekrutacja jest prosta i szybka, a dawca może 
uratować życie cierpiącym na białaczkę, inne choroby krwi oraz niektóre choroby nienowotworowe.

Aby uratować życie swojemu bliźniakowi genetycznemu wystarczy wypełnić „Oświadczenia woli umieszcze-
nia swoich danych w Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Komórek Krwiotwórczych”, a na Dożynki przyjść 
z dowodem osobistym.

W 80% przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej. Komórki pobiera się metodą zwaną aferezą. 
W dniu pobrania krew dawcy wyprowadzana jest z jednej ręki, następnie przechodzi przez maszynę, gdzie separowane 
są komórki macierzyste i wraca do organizmu poprzez drugą rękę. Metoda nie wymaga hospitalizacji. W pozostałych 
przypadkach szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej, a nie, jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego. Zabieg 
wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym przy użyciu specjalnej igły. Od znajdującego się w narkozie dawcy pobiera się 
z talerza kości biodrowej mieszaninę szpiku kostnego i krwi. Mieszanina regeneruje się całkowicie w organizmie w ciągu 
ok. 2 tygodni. Po zabiegu dawca pozostaje w szpitalu 2-3 dni, a jedyne zagrożenie ogranicza się do powszechnego ryzyka 
związanego z podaniem narkozy.

Zapraszamy do zbadania słuchu i dołączenia do grona Dawców szpiku.
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Stowarzyszenie LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Konkurs na „Najlepszy znak identyfikacji graficznej (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn 
– Michałowice”:
1. Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
2. Cel Konkursu:
 Celem Konkursu jest wyłonienie loga, które stanie się wizytówką Lokalnej Grupy Działania. Logo powinno charaktery-
zować wspólny obszar działania Gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice być zrozumiałe i czytelne.
3. Przedmiot Konkursu: Tematyka loga jest dowolna. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście jedną propozycję loga wydrukowaną na kartce w formacie A4, a także w wersji elektronicznej zapisanej na płycie 
CD lub DVD w formacie PDF.
4. Terminarz Konkursu:  Rozpoczęcie Konkursu 22.07.2016 r.; Zakończenie Konkursu 02.09.2016 r.
5. Uczestnictwo i warunki konkursu: Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zameldowanych na obszarze Gmin 
Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. Prace Konkursowe wraz z „Kartą Zgłoszenia” oraz „Oświadczeniem” uczestników 
należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 02.09.2016r. na adres: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Mi-
chałowice Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn. Jury będzie stanowić Zarząd LGD. Zwycięzca zostanie wyłoniony 
w ramach głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie interneto-
wej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz na stronach Gmin członkowskich. Jednocześnie zwycięzca zostanie 
poinformowany o wyborze jego pracy.
6. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci laptopa (wartość 2.000 PLN).
Pliki do pobrania:znajdują się na stronie: http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl; http://www.nadarzyn.pl/423,lipiec.html?wiecej=2633

Biuro LGD

Projekt 
„OZE w Gminie 

Nadarzyn”
Przypominamy, że do 31 sierpnia 

2016 roku trwa podpisywanie umów 
z mieszkańcami, którzy zadeklarowali 
chęć uczestnictwa w projekcie „OZE  
w Gminie Nadarzyn”.

Wzory umów znajdują się na  
stronie www.nadarzyn.pl oraz  
w kancelarii Urzędu Gminy.

W przypadku dwóch źródeł – wy-
pełniają Państwo dwie odpowiednie 
umowy.

PROSIMY O PRZYNOSZENIE 
WYPEŁNIONYCH I PODPISA-
NYCH 3 egzemplarzy UMÓW DO 
URZĘDU GMINY DO KANCE-
LARII POK. 100 

We wrześniu zostanie złożony pro-
jekt do MJWPU, którego częścią skła-
dową jest studium wykonalności oraz 
Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Jednocześnie informuję, że jest 
otwarta lista rezerwowa. 

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 

Projekt powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać – edycja 2016”

Informujemy, że od września do grudnia br. w szko-
łach podstawowych w Nadarzynie, Ruścu, Kostowcu 
i Woli Krakowiańskiej kontynuowany będzie program 
powszechnej nauki pływania. Gmina Nadarzyn otrzy-
mała częściowe dofinansowanie na organizację zajęć  
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

W ramach projektu chętne dzieci z klas I-III (168 
uczniów) będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych 
z zakresu nauki pływania. Podczas 20 godzin lekcyjnych 
dzieci nabędą podstawowe umiejętności pływania, zdo-
będą również wiedzę w zakresie bezpiecznego korzysta-
nia z akwenów.

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 

Pani Olenie Król
wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci

MAMY
składają

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie
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O Ś W I A T A

Oświata - współpraca uczniów, rodziców, 
nauczycieli i samorządu Gminy Nadarzyn 

Na gminną oświatę średnio prze-
znaczane jest corocznie ok. 40% 
wydatków z budżetu Gminy Nada-
rzyn. Są to duże koszty, ale w pełni 
uzasadnione. Świadczą o tym osią-
gane przez dzieci i młodzież wy-
sokie wyniki w wielu dziedzinach. 
Na zakończenie tego roku aż 33 
absolwentów Nadarzyńskich szkół 
otrzymało nagrody I i II stopnia 
za wybitne osiągnięcia edukacyjne  
i sportowe.

Kolejne reformy oświaty oraz dyna-
micznie zmieniająca się struktura de-
mograficzna gminy stanowią dla samo-
rządu duże wyzwanie. Co zrozumiałe, 
zmiany budzą największy niepokój  
u uczniów i ich rodziców. Wiele obaw 
mieli rodzice 6-latków, które zasiadały 
w szkolnych ławkach. Kolejna reforma 
przyniosła dalsze zmiany, a wraz z nimi 
nowe pytania rodziców i uczniów.

Subwencja oświatowa przekazywana 
samorządom nawet w połowie nie po-
krywa kosztów poniesionych na rzecz 
oświaty. Dlatego kluczowa jest rola 
zdolności finansowych gminy. Zwłasz-
cza, jeśli tak aktywnie jak Nadarzyn 
uczestniczy w programach zewnętrz-
nych. Znaczna część tych programów 
przewiduje dofinansowanie, jednak na-
leży pamiętać, że udział w nich nie jest 
możliwy bez tzw. „wkładu własnego”. 
Inwestowanie w rozwój młodzieży, 
stworzenie uczniom warunków sprzy-
jających nauce, zapewnienie  ciągłego 
rozwoju kadry pedagogicznej, to pod-
stawowe oczekiwania rodziców i zada-
nia, jakie stawia przed sobą gmina.

Zmiany w oświacie 
nie tylko dla uczniów

Struktura wydatków samorządów 
na oświatę jest w znacznej mierze 
odzwierciedleniem ich obowiązków 
prawnych. Gminy odpowiedzialne są 
za edukację od opieki „żłobkowej” 
przez etap przedszkola, szkoły pod-
stawowej na gimnazjum kończąc.

Reforma realizowana w Polsce od  
1 września 1999, doprowadziła do 
przekształcenia obowiązującego od 

1968 r. dwustopniowego systemu 
szkolnictwa w strukturę trzystopnio-
wą. Okres nauki w szkole podsta-
wowej został skrócony z 8 do 6 lat. 
Następnym etapem edukacji stały 
się obowiązkowe 3-letnie gimnazja 
– nowy typ szkoły przeznaczony dla 
młodzieży w wieku 13-16 lat.

Dla samorządów oznaczało to ko-
nieczność utworzenia gimnazjów. 
Rada Gminy Nadarzyn podjęła Uchwa-
łę Nr VII/72/99 z dnia 30 marca 1999 
r. w sprawie utworzenia Gimnazjum  
w Nadarzynie.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty  

z 2013 roku wprowadziła zmiany  
w zakresie wychowania przedszkolnego  
i opłat wnoszonych przez rodziców za 
pobyt dziecka w placówce. Obowiązkiem 
samorządów było zapewnienie:
- wszystkich dotychczasowych zajęć (do 
tego czasu opłacanych przez rodziców),
- miejsc w przedszkolach dla dzieci 4-letnich.

Rok Placówka Zadanie

2007
SP Wola Krakowiańska
SP Nadarzyn
PP Młochów

rozbudowa

2008 SP Wola Krakowiańska rozbudowa

2009 SP Kostowiec Zaplecze sportowo-
socjalne

2011 SP Rusiec Zaplecze sportowo-
socjalne

2013

PP Nadarzyn Hala widowiskowo-
sportowa, plac zabaw

SP Rusiec (Szkolna 20)
SP Młochów, Wola 
Krakowiańska

Place Zabaw z Programu 
Radosna Szkoła

PP Wolica, PP Młochów Dostawa i montaż 
zabawek na placu zabaw

2014
SP Rusiec (ul. Osiedlowa 72) Budowa szkoły

Żłobek Adaptacja pomieszczeń

2015

SP Rusiec Budowa Szkoły

SP Kostowiec Termomodernizacja

Żłobek Adaptacja pomieszczeń, 
plac zabaw

PP Młochów Plac zabaw

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE OSTATNICH LAT:

Rokrocznie począwszy od 1999 roku na terenie gminy prowadzone są inwestycje oświatowe. 
Wsród nich są m.in. dokumentacja projektowa, doposażenie w środki dydaktyczne i multime-
dialne, realizacja inwestycji budowlanych oraz remontów.

Kolejna zamiana w systemie oświaty 
przypada na lata 2013/2014. Wprowa-
dza ona prawo do rozpoczęcia nauki  
w szkole dla dzieci 6 – letnich. Od 2015 
roku obowiązkiem szkolnym objęte były 
już wszystkie 6-latki.

Samorządy w całości przejęły fi-
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Obowiązki gminy

Gmina zobligowana jest do zapew-
nienia wszystkim dzieciom dostępu 
do publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Droga z domu do 
szkoły nie może przekraczać 3 km –  
w przypadku uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych oraz 4 km dla star-
szych uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjalistów. Jeżeli droga do 
szkoły jest dłuższa, wówczas obo-
wiązkiem gminy jest zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki  
w czasie przewozu dziecka albo 
zwrot kosztów przejazdu. Do ukoń-
czenia przez dziecko 7 lat – na zwrot 
przejazdu środkami komunikacji 
publicznej mogą liczyć również to-
warzyszący dziecku opiekunowie.  
Na terenie Gminy Nadarzyn dla 
uczniów mieszkających dalej od 
szkoły zorganizowany jest transport 
tzw. gimbusami.
Na gminie ciążą również szczególne 

obowiązki, jeżeli chodzi o uczniów 
posiadających orzeczenie o niepełno-

nansowanie zajęć wychowania przed-
szkolnego. Poniosły również koszty 
przystosowania placówek do potrzeb 
dzieci 6-letnich, w tym prac adaptacyj-
nych sal, zapewnienia odpowiednich 
środków relaksacyjnych i dydaktycz-
nych. Do nowych obowiązków przy-
gotowano również merytorycznie na-
uczycieli.

Lata 2015/2016 przyniosły dalsze 
zmiany, które wprowadziły wiele no-
wych rozwiązań i kierunków polskiej 
edukacji.

Głównymi założeniami znowelizowa-
nej ustawy o systemie oświaty, która za-
cznie obowiązywać z dniem 1 września 
2016 r. są:

- prawo dzieci 3, 4 ,5 – letnich do wy-
chowania przedszkolnego i obowiązek, 
rocznego przygotowania przedszkolne-
go dzieci 6 – letnich (realizowane),

- powrót obowiązku szkolnego od  
7 roku życia i prawo od 6 roku życia 
(realizowane),

- powrót do ośmioklasowej podsta-
wówki (założenia),

- czteroletnie liceum (założenia),
- nowy stopień awansu zawodowego 

nauczyciela (założenia).

2006 2007 2008 2009 2010

SUBWENCJA 4 635 445,00 5 194 907,00 5 800 438,00 7 105 013,00 7 405 010,00 

WYDATKI: 11 160 599,86 27 732 250,51 17 069 659,68 14 860 952,08 15 953 523,15 

-DOTACJE 
P.NIEPUBL. 517 651,83 830 322,96 1 101 204,12 1 444 487,78 1 733 024,97 

-DOWOZY 107 773,61 125 517,59 177 453,37 232 654,99 295 431,04 

-INWESTYCJE 1 884 840,14 17 032 404,74 4 422 495,57 840 893,61 252 304,19 

-MEDIA 569 485,25 584 973,55 819 681,65 954 838,09 917 949,33 

-POMOCE 
DYDAKTYCZNE 45 433,85 73 571,72 62 977,04 24 842,06 27 530,36 

-REMONTY 44 358,04 49 772,04 62 658,04 79 672,88 107 231,01 

-STYPENDIA I 
POMOC 40 662,00 71 591,16 81 806,00 92 720,00 80 112,50 

-WYDATKI BIEŻĄCE 795 091,65 939 010,12 1 058 041,51 925 989,23 1 108 893,19 

-WYNAGRODZENIA 7 155 303,49 8 025 086,63 9 283 342,38 10 264 853,44 11 431 046,56 

UDZIAŁ DOTACJI 41,53% 18,73% 33,98% 47,81% 46,42%

W związku z prognozowanymi 
zmianami w zakresie obowiązkowe-
go rocznego przygotowania przed-
szkolnego, obowiązku szkolnego oraz 
przełożeniem terminu przekształcenia 
oddziałów przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych w przedszkola, 
zachowuje się w mocy dotychczasowe 
przepisy dotyczące ramowych statutów 
publicznych: przedszkoli, szkół i placó-
wek do 1 września 2019 r.

Zmiany wynikające z nowelizacji usta-
wy dające możliwość dzieciom 6 i 7-let-
nim powtarzania klasy, doprowadziły 
do braku wolnych miejsc w przedszko-
lach publicznych w wielu samorządach. 
Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 
6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci  
4- i 5-letnie będą miały zapewnione 
miejsce w przedszkolu, a od 2017 r. tak-
że dzieci 3 – letnie.

Aby zapewnić zwiększoną liczbę 
miejsc w przedszkolach, także dla  
6-latków nie tylko w Gminie Nadarzyn 
konieczne było ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert dla przedszkoli niepu-
blicznych z terenu gminy.

WYDATKI NA OŚWIATĘ                      W MINIONEJ DEKADZIE
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sprawności. Samorząd jest odpowie-
dzialny za zapewnienie uczniom nie-
pełnosprawnym, których kształcenie  
i wychowanie odbywa się na podsta-
wie art. 71b u.s.o. bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższej szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Uczniom z niepełnospraw-
nością ruchową, upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym 
i znacznym – także do najbliższej 
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21 roku ży-
cia.
Ponadto gmina ma obowiązek za-

pewnienia dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo w stopniu 
głębokim, uczestniczącej w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, a tak-
że dzieciom i młodzieży z upośledze-
niem umysłowym z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie prze-
wozu do ośrodka umożliwiającego 
tym dzieciom realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 25 

roku życia. W przypadku, gdy do-
wożenie ucznia i opieka jest zapew-
niona przez rodziców, opiekunów 
lub opiekunów prawnych, gmina ma 
obowiązek zwrotu kosztów przejazdu 
ucznia oraz jego opiekuna do szkoły 
lub ośrodka na zasadach określonych 
w umowie zawartej pomiędzy wójtem 
a rodzicami, opiekunami lub opieku-
nami prawnymi ucznia. Zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki jest 
zadaniem obligatoryjnym.

Na tej podstawie Gmina Nadarzyn 
co roku ogłasza przetarg na realizację 
ww. zadania celem wyboru przewoź-
nika. Dzieci, które z różnych przy-
czyn nie mogą korzystać z transportu 
zbiorowego, mają zwracane koszty 
dowozu indywidualnego samocho-
dem osobowym.

W każdej publicznej placówce 
oświatowo-wychowawczej z tere-
nu Gminy Nadarzyn zatrudnieni są 
specjaliści zapewniający dzieciom 
pomoc psychologiczo-pedagogiczną 
(psycholog, pedagog, logopeda, na-
uczyciel specjalista tzw. wspomagają-

cy). Wymiar zatrudnienia oraz zakres 
prowadzonych porad i konsultacji  
z dziećmi uzależniony jest od indywi-
dualnych potrzeb placówki. Dodat-
kowo w ramach zapewnienia pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci i młodzieży, Gmina Nadarzyn 
współpracuje z Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną w Pruszkowie, 
Gminnym Ogniskiem Dziecięco-
-Młodzieżowym Tęcza, Gminną 
Komisją Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych.

Rozbudzamy ciekawość, 
rozwijamy kreatywność

Placówki oświatowe oprócz realiza-
cji planów i programów nauczania, 
prowadzą zajęcia wyrównawcze oraz 
wspierające uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Szkoły 
na bieżąco zaopatrywane są w nowe 
sprzęty dydaktyczne i multimedial-
ne dające możliwość edukacji na jak 
najwyższym poziomie. Nadarzyńska 
oświata przoduje na tle innych samo-

2006 2007 2008 2009 2010

SUBWENCJA 4 635 445,00 5 194 907,00 5 800 438,00 7 105 013,00 7 405 010,00 

WYDATKI: 11 160 599,86 27 732 250,51 17 069 659,68 14 860 952,08 15 953 523,15 

-DOTACJE 
P.NIEPUBL. 517 651,83 830 322,96 1 101 204,12 1 444 487,78 1 733 024,97 

-DOWOZY 107 773,61 125 517,59 177 453,37 232 654,99 295 431,04 

-INWESTYCJE 1 884 840,14 17 032 404,74 4 422 495,57 840 893,61 252 304,19 

-MEDIA 569 485,25 584 973,55 819 681,65 954 838,09 917 949,33 

-POMOCE 
DYDAKTYCZNE 45 433,85 73 571,72 62 977,04 24 842,06 27 530,36 

-REMONTY 44 358,04 49 772,04 62 658,04 79 672,88 107 231,01 

-STYPENDIA I 
POMOC 40 662,00 71 591,16 81 806,00 92 720,00 80 112,50 

-WYDATKI BIEŻĄCE 795 091,65 939 010,12 1 058 041,51 925 989,23 1 108 893,19 

-WYNAGRODZENIA 7 155 303,49 8 025 086,63 9 283 342,38 10 264 853,44 11 431 046,56 

UDZIAŁ DOTACJI 41,53% 18,73% 33,98% 47,81% 46,42%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

8 531 238,00 10 479 325,00 10 776 059,00 11 288 752,00 12 753 799,00 13 716 139,00 

17 335 458,48 20 562 126,02 24 908 997,81 39 716 128,94 34 887 006,96 17 824 681,80 

1 947 442,09 2 763 949,99 4 996 808,13 5 143 295,91 6 053 387,31 2 896 912,65 

328 114,51 423 637,51 427 612,18 470 394,86 681 476,32 332 140,88 

48 879,89 290 612,97 1 037 050,00 14 564 219,19 7 402 780,04 3 406 783,20 

979 638,03 958 141,31 983 926,71 1 071 176,53 984 169,38 569 413,53 

181 486,02 7 835,16 47 056,78 129 926,20 224 878,47 26 460,65 

212 430,21 292 805,32 787 295,31 343 815,96 612 184,97 14 832,82 

54 603,20 41 235,00 37 210,00 67 035,00 43 420,00 29 820,00 

1 195 072,14 1 098 615,70 1 336 982,18 1 288 437,50 1 268 216,67 480 499,10 

12 387 792,39 14 685 293,06 15 255 056,52 16 637 827,79 17 616 493,80 10 067 818,97 

49,21% 50,96% 43,26% 28,42% 36,56% 76,95%

WYDATKI NA OŚWIATĘ                      W MINIONEJ DEKADZIE
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rządów jeśli chodzi o poziom i zasięg 
skomputeryzowania oraz zapewnia-
nia dostępu do Internetu. Inwesto-
wanie w młode pokolenie jest jednym  
z priorytetów lokalnych władz samo-
rządowych. Z myślą o rozwijaniu róż-
norodnych zainteresowań uczniów, 
prowadzone są zajęcia dodatkowe  
i rozwijające pasje koła zaintereso-
wań.
W dobie rozwijającej się gospodar-

ki i rosnących wymagań rynkowych 
oprócz wiedzy specjalistycznej, nie-
zwykle ważną umiejętnością jest 
znajomość już nie jednego, lecz co 
najmniej dwóch języków obcych. 
Dlatego też, oprócz języka angielskie-
go, nadarzyńskie placówki oświatowe 
oferują naukę takich języków jak: nie-
miecki, rosyjski, hiszpański.
Nad zdrowiem uczniów w gminnych 

placówkach oświatowych czuwają 
wykwalifikowane pielęgniarki, a jeśli 
jest to konieczne i lekarze. Opieka 
medyczna świadczona jest w pełni 
wyposażonych gabinetach.
Inwestycje w rozwój młodzieży i sa-

morozwój kadry nauczycielskiej, dba-
nie o ciągłe unowocześnianie pomocy 
dydaktycznych oraz modernizacja bu-
dynków szkolnych przekładają się na 
wyniki osiągane przez uczniów.

Rok szkolny 2015/2016 duża licz-
ba uczniów zakończyła z wyróżnie-
niem (średnia ocen równa bądź więk-
sza niż 4,75). W grupie tej było, aż  
33 absolwentów szkół podstawowych 
i gimnazjum, którzy wyróżniali się 
osiągnięciami edukacyjnymi i sporto-
wymi. Uczniowie Ci na podstawie Za-
rządzenia Nr 49/2016 Wójta Gminy 
Nadarzyn z dnia 20 maja 2016 r otrzy-
mali nagrody I lub II stopnia.

Nagrodę przyznaje się absolwen-
tom klas VI szkół podstawowych i III 
klas gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę Nadarzyn.

Nagrodę I stopnia za osiągnięcia 
edukacyjne otrzymuje uczeń, który 
został laureatem lub finalistą konkur-
sów przedmiotowych i olimpiad (za-
jął indywidualnie I, II lub III miejsce 
na szczeblu wojewódzkim lub krajo-
wym) organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty, a na koniec roku szkol-
nego osiągnął średnią ocen powyżej 
5,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania.
Nagrodę I stopnia za osiągnięcia 

sportowe otrzymuje również uczeń, 
który ma znaczące indywidualne 
osiągnięcia sportowe. W zawodach 
sportowych na szczeblu krajowym 
zajął miejsca od I do VI oraz repre-
zentował szkołę i gminę na szczeblu 
międzynarodowym a na świadectwie 
nie otrzymał z żadnego przedmiotu 
oceny niższej niż dobra oraz niższej 
niż bardzo dobra z zachowania.
Nagrodę II stopnia za osiągnięcia 

edukacyjne otrzymuje uczeń, który 
osiągnął na koniec roku szkolnego 
bardzo wysokie wyniki w nauce: śred-
nią ocen między 5,0 a 5,5 i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania.  
W dziedzinie sportu nagrodę tę otrzy-
muje uczeń, który wyróżnia się osią-
gnięciami w konkursach, zawodach 
sportowych na szczeblu gminnym, 
powiatowym.
Nagrodę I stopnia otrzymało 2 ab-

solwentów, a II stopnia 31 absolwen-
tów nadarzyńskich szkół.
Wielu uczniów i wychowanków gra 

w barwach nie tylko nadarzyńskich 
klubów sportowych. Sukcesy odno-
szą zarówno tenisiści stołowi i siat-
karki, jak i sportowcy trenujący w in-
nych sekcjach. Boiska, hale sportowe, 
sale treningowe oraz wykfalifikowana 
kadra nauczycieli wych. fizycz. jak  
i trenerów zapewniają świetne warun-
ki rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Od roku szkolnego 2014/2015  
w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie funkcjonują oddziały 
sportowe. Cieszą się one dużym za-
interesowaniem uczniów oraz uzna-
niem rodziców i nauczycieli. Dzię-
ki temu przedsięwzięciu, młodzież  
z gminy Nadarzyn, która uprawia 
różne dyscypliny sportu, może reali-
zować założenia podstawy progra-
mowej i procesu dydaktycznego jed-
nocześnie rozwijając swoje sportowe 
pasje. Duże zaangażowanie społecz-
ności lokalnej, dyrektorów placówek 
oświatwo - wychowawczych, nauczy-
cieli, władz lokalnych, sympatyków 
sportu, trenerów i samej młodzieży, 
mobilizuje do pracy i tworzenia coraz 
to nowych inicjatyw.
Bardzo ważnym bodźcem jest sze-

roka oferta oświatowych progra-

mów unijnych i rządowych. Niektóre  
z nich prowadzone są dwutoro-
wo. Wyrównują szanse edukacyj-
ne uczniów, którzy mają trudności  
w uczeniu się. Ponadto wspierają 
także uczniów szczególnie uzdol-
nionych, oferując im zajęcia specjali-
styczne, rozwijające ich pasje, zainte-
resowania i wyjątkowe zdolności.

W procesie dydaktycznym szcze-
gólną rolę pełnią nauczyciele. Nie 
tylko realizują program nauczania, 
ale niektórzy spośród nich są twór-
cami własnych programów, które są 
realizowane po akceptacji organów 
nadrzędnych jak Mazowieckie Ku-
ratorium Oświaty czy Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Elemenatmi 
wpływającymi na rozówj potencału 
dzieci i młodzieży z terenu naszej 
gminy są:
- dobrze przygotowana kadra peda-

gogiczna, która w umiejętny sposób 
motywuje uczniów do osiągania co-
raz ambitniejszych celów. 
- sprzyjające rozwojowi warunki do 

nauki i uprawiania sportu
- nowoczesne zaplecze pomocy 

szkolnych
- wsparcie w rodzicach. 

Zaplecze oświatowe nieustannie 
ewoluuje. Jest to możliwe dzięki in-
formacji zwrotnej od rodziców, dy-
rektorów, nauczycieli, społeczności 
lokalnej oraz na podstawie obserwa-
cji, pomysłów i inicjatywy młodzieży. 
Bez tych aspektów dążenie do wyzna-
czonych celów, poszerzania oferty, 
zapewnienie odpowiednich warun-
ków bezpieczeństwa i stopniowe zbli-
żanie się do zaspokojenia oczekiwań 
społecznych byłoby niemożliwe.

Poniżej przedstawiamy zestawienia pro-
jektów „oświatowych”, które uzyskały do-
finansowanie zewnętrzne oraz projektów 
zewnętrznych w ramach „POKL” – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki tzw. Programy 
miękkie.

Gminny Zespół Oświatowy
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Baza projektów „oświatowych”, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne:

LP. NA JAKI CEL UZYSKANO 
DOFINANSOWANIE

Z JAKIEGO PROGRAMU 
DOFINANSOWANIE ROK 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA

1 Rozbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku SP Nadarzyn

Samorządowy Instrument Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza - komponent B 2007 50.000,00

2.
Rozbudowa budynku SP Wola 

Krakowiańska o salę gimnastyczną 
z zapleczem

Samorządowy Instrument Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza – komponent D 2007 30.000,00

3.
Budowa hali sportowej i 

terenowych urządzeń sportowych 
przy SP Nadarzyn

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej 2007 400.000,00

4.
Rozbudowa budynku SP Wola 

Krakowiańska o salę gimnastyczną 
z zapleczem

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej 2008 200.000,00

5. Remont sali gimnastycznej 
z zapleczem w SP Nadarzyn

Samorządowy Instrument Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza – komponent D 2008 30.000,00

6.
Remont łazienek i placu zabaw 
w Przedszkolu Publicznym w 

Nadarzynie

Samorządowy Instrument Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza - komponent B 2008 50.000,00

7.
Zajęcia wyrównawcze, pomoc 
psychologiczna, dla uczniów 
SP Rusiec „Stop stagnacji”

POKL, Priorytet IX, dz. 9.1.2 2008 102.096,90

8. Kompleks boisk Orlik 
przy SP Kostowiec

Urząd Marszałkowski Woj. 
Mazowieckiego do programu 

„Moje Boisko Orlik 2012 +MSiT
2009 640.000,00

9. Stolarka okienna Przedszkole 
Publiczne w Nadarzynie 

Samorządowego Programu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 

komponent B
2009 50.000,00

10.
Zajęcia wyrównawcze, wsparcie 

specjalistyczne, dla uczniów w SP 
Młochów „Przełamać stagnację”

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, priorytet IX, dz. 9.1.2 2009 101.705,50

11. Studia i szkolenia dla kadry 
pedagogicznej w SP Młochów

Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, priorytet IX, działanie 9.4 2009 59.040,50

12.
Wyposażenie placówek 

oświatowych w pracownie 
komputerowe

Regionalnego Programu 
Operacyjnego, priorytet II, 

działanie 2.1
2009 468.655,15

13. „Zagrajmy o sukces” - Gimnazjum POKL, wniosek system. 9.1.2 2010 16.300,00
900,00

14. Ognisko Tęcza - zajęcia FDiMł 2011 15.000,00

15. Animator SZS 2011 8.000,00

16.
Program wyrównywania szans 
„Stanowcze nie stagnacji” SP 

Wola Krakowiańska
POKL, dz. 9.1.2 2011 150.544,00

17. Orlik w Ruścu Urz.Marsz+MSiT+PROW 2012
333.000,00
333.000,00
500.000,00
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18. Animatorzy Orlików SZS 2012 2x8x1000 = 
16.000,00

19.

Zajęcia dodatkowe dla dwóch grup 
w SP Rusiec, jednej grupy w SP 
Kostowiec „Dziecięca Akademia 

Przyszłości”

POKLdz.9.1.2 + Urz.Marsz. 2012/2013 54.072,00

20.

Zajęcia wyrównawcze – 
indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III pięciu szkół podst. 
w gminie „Dobry start szansą na 

sukces”

POKL, dz. 9.1.2 2012/2013 157.407,84

21. Hala przy PP w Nadarzynie LGD, PROW „Odnowa i rozwój 
wsi” 2013 500.000,00

22. Plac zabaw przy SP Rusiec LGD PROW „Mały projekt” 2013 22.560,00

23. Animatorzy Orlików SZS 2x8x1000 2013 16.000,00

24.
Zajęcia wyrównawcze dla 

uczniów kl. I-III „Dobry start – 
kontynuacja”

POKL 9.1.2 2013/2014 224.981,80

25.
Zajęcia wyrównawcze SP 

Nadarzyn klasy IV-VI „Dać szansę 
na przyszłość”

POKL 9.1.2 2013-2015 172.670,00

26.

Zajęcia wyrównawcze w SP 
Nadarzyn, SP Młochów, SP Wola 
Krakowiańska, Gimnazjum „Moja 

Przyszłość”

POKL 9.1.2 2014/2015 93.640,00

27. Umiem pływać Ministerstwo Sportu i Turystyki 2015 50.000,00

28. Termomodernizacja RPO dz.. 4.3 2014/2015 441.315,70

29.
Doposażenie w komputery + 

osieciowanie w ramach POIG dz. 
8.3

POIG, dz. 8.3 2014/2015 419.625,00

30. „Maluch-edycja 2015” na Żłobek 
Publiczny w Ruścu

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej 2015 665.308,00

31. Animatorzy Orlików Fundacja Rozwoju Kultury 
fizycznej 2x9x1000 2016 18.000,00

RAZEM 6.389.822,39

LP. NA JAKI CEL UZYSKANO 
DOFINANSOWANIE

Z JAKIEGO PROGRAMU 
DOFINANSOWANIE ROK 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA
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LP. NA JAKI CEL UZYSKANO 
DOFINANSOWANIE

Z JAKIEGO 
PROGRAMU 

DOFINANSOWANIE
ROK KWOTA

1.
Zajęcia wyrównawcze, pomoc 

psychologiczna, dla uczniów SP 
Rusiec „Stop stagnacji”

POKL, Priorytet IX, dz. 
9.1.2 2008 102.096,90

2.
Zajęcia wyrównawcze, wsparcie 
specjalistyczne, dla uczniów SP 
Młochów „Przełamać stagnację”

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, priorytet 

IX, dz. 9.1.2
2009 101.705,50

3. Studia i szkolenia dla kadry 
pedagogicznej w SP Młochów

Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet 

IX, działanie 9.4
2009 59.040,50

4. „Zagrajmy o sukces” - Gimnazjum POKL, 9.1.2 2010 16.300,00
900,00

5.
Program wyrównywania szans 

„Stanowcze nie stagnacji” SP Wola 
Krakowiańska

POKL, dz. 9.1.2 2011 150.544,00

6.

Zajęcia dodatkowe dla dwóch grup 
w SP Rusiec, jednej grupy w SP 
Kostowiec „Dziecięca Akademia 

Przyszłości”

POKLdz.9.1.2 + Urz.
Marsz. 2012/2013 54.072,00

7.

Zajęcia wyrównawcze – 
indywidualizacja nauczania 

w klasach I-III pięciu szkół podst. w 
gminie „Dobry start szansą na sukces”

POKL, dz. 9.1.2 2012/2013 157.407,84

8. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów 
kl. I-III „Dobry start – kontynuacja” POKL 9.1.2 2013/2014 224.981,80

9.
Zajęcia wyrównawcze SP Nadarzyn 

klasy IV-VI „Dać szansę na 
przyszłość”

POKL 9.1.2 2013-2015 172.670,00

10.

Zajęcia wyrównawcze w SP 
Nadarzyn, SP Młochów, SP Wola 
Krakowiańska, Gimnazjum „Moja 

Przyszłość”

POKL 9.1.2 2014/2015 93.640,00

Razem 1.133.358,54

Uwaga Mieszkańcy 
- ruszyła budowa S8 Przeszkoda – Paszków
W sobotę, 20 sierpnia 2016 r. Wykonawca rozpoczął wdrażanie zmiany w organizacji ruchu na lewej jezdni 

(kierunek Wrocław) drogi krajowej nr 8. Oznacza to, że na odcinku o długości ok. 4,4 km pomiędzy Siestrzenią a Młochowem 
jezdnia zostanie zwężona do 1 pasa ruchu – informuje na swojej stronie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, w tym zmiany w organizacji ruchu 
znajdują się na stronie internetowej kontraktu: www.s8radziejowice-paszkow.pl.

 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 kontrak-
tem z ramienia GDDKiA Oddz. w Warszawie) i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.

Baza projektów „oświatowych” w ramach „POKL” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki tzw. Programy miękkie
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Historia administracji w Gminie Nadarzyn 
Poniżej przedstawiamy ostatnią część 

opracowania historycznego autorstwa Lesz-
ka Zugaja dotyczącego historii administracji 
Gminy Nadarzyn. 

GMINNE RADY 
NARODOWE 

(GMINY) 
1973-1990 

Kolejnym przełomowym czasem  
w dziejach administracji polskiej wsi 
był rok 1973. Wtedy to ponownie po-
wołano gminy, często w podobnych 
granicach jak przed 1955 rokiem. 
Gminy te funkcjonują w większości 
po dziś dzień.  Reforma weszła w ży-
cie z dniem 1 stycznia 1973 roku1.

Ważnym krokiem było ustanowie-
nie formalnego podziału między 
funkcjami uchwałodawczymi i wy-
konawczymi władz gminnych. Naj-
ważniejszym organem gminy była 
gminna rada narodowa jako organ 
uchwałodawczy wybierana w wy-
borach powszechnych2, liczyła od 
20 do 50 członków. Ze tego grona 
wyłaniano prezydium GRN złożo-
ne z przewodniczącego3, zastępcy  
i członków prezydium będącymi 
jednocześnie przewodniczącymi ko-
misji gminnych. Typowe komisje  
z tamtego okresu to: Planu Budżetu 
i Finansów, Rolnictwa, Oświaty Kul-
tury i Spraw Socjalnych oraz Ładu  
i Porządku Publicznego.
Prezydium gminnej rady narodowej 

reprezentowało gminę na zewnątrz, 
jednak przewodniczący nie pozosta-
wał stałym urzędnikiem gminnym. 
Zupełną nowością było ustanowienie 

naczelnika gminy - jednoosobowego 
organu wykonawczego wzorowane-
go na dawnym wójcie. Naczelnika 
powoływał i odwoływał wojewoda. 
Podlegał on służbowo początkowo 
naczelnikowi powiatu, w następnych 
latach wojewodzie4.
 Organem pomocniczym naczelnika 

gminy był urząd gminy, który dzielił się 
na trzy zasadnicze piony: biuro urzędu 
gminy (z sekretarzem biura UG), gmin-
ną służbę rolną (z kierownikiem) oraz 
urząd stanu cywilnego (z kierownikiem 
USC na czele). 

Największym pionem w UG było 
biuro urzędu gminy. Typowe stano-
wiska pracy z tego okresu: referent 
techniczno – kancelaryjny, referent 
ds. administracyjno – gospodarczych, 
kultury, oświaty i opieki społecznej, 
Inspektor ds. organizacyjnych, głów-
ny księgowy, referent ds. budżeto-
wych, starszy referent ds. wymiaru 
podatków i opłat wiejskich, referent 
ds. podatków i opłat, referent ds. ewiden-
cji ludności, referent ds. rachunkowości 
podatkowej, referent ds. dowodów oso-
bistych, starszy referent ds. komunikacji, 
starszy referent ds. kolegium, inspektor 
ds. wojskowych i przeciwpożarowych, 
inspektor ds. budownictwa, starszy re-
ferent ds. planowania, handlu i usług, 
stanowisko ds. społecznych, starszy refe-
rent ds. zatrudnienia, zaopatrzenia eme-
rytalnego rolników5.
W pionie gminnej służby rolnej typo-

wymi stanowiskami były: starszy refe-
rent ds. rolnych, referent ds. skupu,  
kontraktacji, instruktor ds. wiejskiego 
gospodarstwa domowego, instruktor 
ds. melioracji i łąkarstwa6. W nowym 
systemie postawiono na fachowość, 
bowiem każdy urzędnik gminny mu-
siał posiadać przynajmniej średnie 
wykształcenie. 
Jednostkami pomocniczymi gminy 

były sołectwa z sołtysami na czele, któ-
rych wybierało zebranie wiejskie. 
Gmina Nadarzyn rozpoczęła działal-

ność 1 stycznia 1973 roku. W jej skład 
weszły sołectwa: Kajetany, Krakowiany, 
Młochów, Nadarzyn, Parole, Rozalin, 
Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Sza-
moty, Urzut, Walendów, Wola Krako-
wiańska i Wolica7.
Gmina Nadarzyn została powołana  

w granicach dawnej gromady Nadarzyn. 
Niemal wszystkie granice były identycz-
ne. Do gminy Nadarzyn przyłączono 
dodatkowo obszar sołectwa Strzeniów-
ka, które do 1972 roku należała do 
gromady Otrębusy. Wszystkie inne so-
łectwa były związane z dawną gromadą 
Nadarzyn. 
Z początkiem czerwca 1975 roku 

weszła w życie reforma administracji 
ustanawiająca dwustopniowy podział 

(zamiast trzystopniowego: wojewódz-
twa, powiaty, gminy). Zlikwidowano 
powiaty, tworząc jednocześnie nowe, 
mniejsze województwa (zamiast 17 wo-
jewództw – 49). Gmina Nadarzyn zo-
stała włączona w skład województwa 
warszawskiego (małego)8. Ustrój gmin-
ny, prezentowany powyżej, pozostawał 
bez większych zmian do 1984 roku. 
Na mocy ustawy z 20 lipca 1983 roku 
o systemie rad narodowych i samorządu teryto-
rialnego9 wprowadzono samorząd wiejski 
na poziomie sołectw. Powołano rady 
sołeckie i nadano sołectwom upraw-
nienia do samodzielnego decydowania  
o funduszach. Wybory do rad sołeckich 
przeprowadzono jesienią 1984 roku, na-
stępne jesienią 1988 roku. Do typowych 
komisji gminnych dołączono ówcześnie 
komisję ds. samorządności. 
W 1984 roku zlikwidowano także gmin-

ne służby rolne, które zamieniono w refe-
raty rolnictwa. Warto jeszcze wspomnieć, 
że w latach 80-tych wzrosły uprawnienia 
gminnych rad narodowych w procesie 
powoływania naczelnika gminy. 
Zmiany polityczno-społeczne z 1989 

roku doprowadziły do zmian w syste-
mie gmin. Ustawa z 8 marca 1990 roku 
nadała funkcjonującym dotychczas 
gminom osobowość prawną i realny sa-
morząd.  Po wolnych wyborach do rad 
gmin z 27 maja 1990 roku rozpoczął się 
nowy okres w dziejach gminy Nadarzyn.  
1Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312.
2Wybory do rad narodowych przeprowadzono 
9 grudnia 1973 roku, 5 lutego 1978 roku,  
17 czerwca 1984 roku i 19 czerwca 1988 
roku. Najdłuższa była kadencja z lat 1978-
1984, przedłużona z uwagi na stan wojenny. 
3Od połowy lat 70-tych do 1980 roku prze-
wodniczącym obligatoryjnie był I-szy sekretarz 
komitetu gminnego PZPR. 
4Dz. U. 1972, nr 49, poz. 312. 
5Na przykładzie UG Kozłowo w wojewódz-
twie olsztyńskim, schemat z 1977 roku. 
6Tamże. 
7Dz. Urz. WRN w Warszawie, 1972,  
nr 20, poz. 407. 
8Dz. U. 1975, nr 17, poz. 92.
9Dz. U. 1983, nr 41, poz. 185. 

Leszek Zugaj
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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

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

Okres wakacyjny to czas urlopu  
i wypoczynku, ale nie dla pracowni-
ków Ośrodka Zdrowia w Nadarzy-
nie i w Młochowie, ponieważ w tym 
czasie corocznie odbywają się prace 
remontowe. 

- Jest to dobry czas na odświeżenie 
gabinetów, generalne porządki oraz 
wszelkie prace remontowe – stwier-
dza dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn,  
dr Adam Chustecki. 
- Dokładamy wszelkich starań, aby 
nasze placówki  zaspokajały potrze-
by pacjentów, bo w końcu pod na-
szą opieką są całe rodziny. Dbamy 
o to, aby zapewnić fachową opiekę 
medyczną, ale także komfort  wizy-
ty. Chcemy,  aby pacjent przekracza-
jąc próg przychodni miał poczucie, 
że jest w placówce jemu przyjaznej  
i stworzonej specjalnie dla niego. 

   Z D R O W I E
Przychodnie pomimo ograniczeń ze 
strony Narodowego Funduszu Zdro-
wia podnoszą poziom usług oraz za-
pewniają opiekę specjalistów.
- Nieustannie pracujemy nad tym, 
aby pomimo wszelkich ograniczeń 
nie tylko ze strony NFZ- związa-
nych ze zwiększaniem kontraktów, 
ale także ograniczeń metrażowych 
przychodni w Nadarzynie, zapewnić 
pacjentom opiekę medyczną.  W tym 
roku intensywnie myślimy o tym, aby  
w pełni wykorzystać potencjał 
Ośrodka Zdrowia w Młochowie, 
oczywiście z  korzyścią dla pacjenta!  
Uruchamiamy cykl porad specjali-
stycznych, do tego celu przygotowa-
liśmy w Młochowie gabinet lekarski. 
Od 26 września będzie przyjmował  
w Ośrodku Zdrowia w Młochowie  
dr Marek Zawadzki, lekarz urolog. 



8 (209) sierpień 2016 17

Wiadomości Nadarzyńskie

Zachęcam do zapisywania się na wizytę-namawia dyrektor- 
ponieważ przez pierwszy  miesiąc będą to wizyty bezpłatne. 
Dodatkowo w ramach każdej konsultacji będzie wykony-

wane badanie USG. Niestety przychodni nie stać na to, aby 
lekarze specjaliści przyjmowali bezpłatnie przez cały czas, 
ale chcemy zachęcić pacjentów do kontroli zdrowia, stąd 
wprowadzamy bezpłatne okresy badań. 
Oprócz tego w przychodni w Młochowie będzie praco-

wał w każdy poniedziałek dr Andrzej Bielewicz, który do 
tej pory przyjmował pacjentów w Nadarzynie. Pacjenci 
będą mieli możliwość wykonać badanie USG już nie tylko  
w Nadarzynie, ale także w Młochowie!
Przypominam wszystkim mieszkańcom Gminy Nadarzyn, 

że w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie można zbadać pracę 
serca metodą Holtera, ponieważ dysponujemy takim apa-
ratem, który pozwala monitorować pracę serca  przez 24 
godziny na dobę. 
Priorytetem jest dla nas rozwój, dlatego intensywnie my-

ślimy nad wprowadzaniem zmian, choćby poprzez zaku-
piony sprzęt medyczny, zatrudnionych lekarzy specjalistów; 
wszystko po to, aby poprawić jakość życia i rozwiązywać 
problemy zdrowotne naszych pacjentów.
Przypominamy, że w związku z dużym zainteresowaniem 

pacjentów usługami medycznymi w godzinach porannych 
informujemy, że Ośrodek Zdrowia w Młochowie czynny 
jest od godz. 7.30 do 18.00.
Jednocześnie przypominamy, że pacjenci mogą regulować 

należność kartą płatniczą
 Marzena Nowicka-Prusakiewicz 
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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 Rehabilitacji oraz Terapii 
Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 
26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653
• 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”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace re-
montowo-wykończeniowe, budowa domów, pra-
ce ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci 
komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu 
komputerowego; 10% systemy monitoringu 
oraz systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

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 

Ochotnicza Straż Pożarna w Młochowie
ul. Mazowiecka 3, 05 - 831 Młochów; tel. 22 729 91 99

Jacek Jagodziński - Naczelnik OSP Młochów

01.07. wyjazd zastępu do powalone-
go drzewa w Krakowianach. Działa-
nia nocne. 
07.07. wyjazd zastępu do usunięcia 
drzewa opadającego na linie energe-
tyczną
13.07. wyjazd zastępu do zalanej po-
sesji w Parolach. Na miejscu obecne 
było także pogotowie energetyczne
11.07. udział w gaszeniu pożaru pu-
stostanu przy ul. Promyka w Urzucie. 
Działania prowadzone razem z PSP 
Pruszków i OSP Nadarzyn  

1.07.2016 r. Wyjazd zastępu do usunię-
cia plamy oleju na drodze technicznej  
w Wolicy. Usunięcie przy pomocy sor-
bentu. Działania prowadzone były  
w godzinach porannych.

1.07.2016 r. Wyjazd zastępu do usunię-
cia drzewa powalonego na skutek silne-
go wiatru w Starej Wsi. Działania były 
prowadzone w godzinach popołudnio-
wych.

2.07.2016 r. Udział zastępu w usunięciu 
gniazda os ze skrzynki gazowej przy po-
sesji w Szamotach. Działania prowadzo-
ne były w południe.

6.07.2016 r. Wyjazd zastępu do pożaru 
suchej trawy przy ulicy Miodowej na 
Strzeniówce. 
Działania były prowadzone w godzi-
nach przedpołudniowych.

11.07.2016 r. Udział zastępu w gaszeniu 
palącej się trawy w Starej Wsi. Podanie 
jednego prądu wody oraz pouczenie 
właścicieli o zakazie wypalania traw. 
Działania prowadzone były w południe.

14.07.2016 r. Zadysponowanie oddziału 
do pożaru pustostanu w Urzucie. Bez 
działań gaśniczych. Działania prowa-
dzone były w godzinach wieczornych.

17.07.2016 r. Wyjazd zastępu do usu-
nięcia zwalonego drzewa w Paszkowie. 
Usuniecie przy pomocy piły spalinowej. 
Działania były prowadzone w godzi-
nach popołudniowych.

19.07.2016 r. Udział zastępu  
w usuwaniu skutków silnego wiatru  
w Nadarzynie. Usunięcie wiszącej gałęzi 
nad drogą. Działania były prowadzone 
w godzinach popołudniowych.

19.07.2016 r. Wyjazd zastępu do zloka-
lizowania wycieku substancji na terenie 
Młochowa. Działania były prowadzone 
w godzinach wczesnowieczornych.

27.07.2016 r. Udział zastępu w ćwi-
czeniach organizowanych przez PSP 
Pruszków na obiekcie Ptak Warsaw 
Expo w Paszkowie. Ćwiczenia obejmo-
wały ewakuację osób poszkodowanych 
a także rannych podczas akcji strażaków, 
zapewnienie zabezpieczenia wodnego 
podczas pożaru hali, koordynację oraz 
zgranie jednostek obecnych na ćwicze-
niach. W ćwiczeniach oprócz zastępu z 
naszej jednostki, brały udział także: PSP 
Pruszków, OSP Młochów, OSP Raszyn, 
OSP Falenty, OSP Dawidy oraz OSP 
Żółwin. Ćwiczenia trwały w godzinach 
od 9:30 do 13:30. 

28.07.2016 r. Wyjazd zastępu po załą-
czeniu  się czujki przeciwpożarowej na 
terenie Serwisu MAN w Wolicy. Spraw-
dzenie terenu firmy. Działania prowa-
dzone w godzinach nocnych.

28.07.2016 r. Udział zastępu w gaszeniu 
pożaru na Starej Wsi przy ulicy Rumian-
kowej. Podanie dwóch prądów wody. 
Na miejscu obecne PSP Pruszków, 
OSP Młochów, OSP Żółwin. Działania 
prowadzone były w godzinach popołu-
dniowych.
 
W dniach od 14 do 19 lipca strażacy  

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nada-
rzynie, jak i Młochowie, uczestniczyli  
w wycieczce do Rzymu. Mimo zaledwie 
kilku dni, strażakom udało się zwiedzić 
Wenecję i przede wszystkim Rzym, gdzie 
punktem kulminacyjnym był Anioł Pań-
ski prowadzony przez Papieża Franciszka 
na Placu Świętego Piotra w Watykanie. 

14.07. wyjazd zastępu do usunięcia 
zwalonego drzewa w Młochowie. 
Działania prowadzone były w godzi-
nach nocnych.
19.07. udział w gaszeniu pożaru insta-
lacji elektrycznej w hali magazynowej 
w Kostowcu. Działania prowadzo-
ne w godzinach wieczornych, razem  
z PSP Pruszków.
27.07. udział jednostki w ćwiczeniach 
organizowanych przez PSP Prusz-
ków na terenie Ptak Warsaw Expo 
Nadarzyn 

28.07. udział jednostki w gaszeniu 
pożaru budynku gospodarczego przy 
ul. Rumiankowej w Starej Wsi. Dzia-
łania prowadzone były w godzinach 
popołudniowych. NA miejscu obec-
ne były dwa zastępy PSP Pruszków, 
OSP Nadarzyn , OSP Żółwin oraz 
KPP Pruszków.
30.07. udział w ćwiczeniach organi-
zowanych wspólnie z OSP Nadarzyn 
i OSP Falenty na terenie starej stolar-
ni w Nadarzynie.
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System powiadamiania 

SMS Gminy Nadarzyn

W naszej gminie funkcjonuje system 
powiadamiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzy-
mywaniem 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. Mszczo-

nowska 24, pokój 100 – parter). 
Zapraszamy do korzystania 

z tej formy komunikacji.
Szczegóły na stronie 
Gminy Nadarzyn: 
www.nadarzyn.pl

Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza po wakacyjnej przerwie na kolejne 

Otwarte Spotkanie Czwartkowe, 
które odbędzie się 1 września 2016 roku o godz.18.30 

w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie 
(ul. Wiśniowa 26).

Spotkanie poprowadzi mgr Haliną Mazur z Łodzi, 
będzie ono poświęcone rozważaniom na temat:

 Co w praktyce oznacza bycie 

świadomym i dobrym rodzicem?

Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja 
Jeśli nie każdy z nas, to przynajmniej 

spora większość, będąc w lunaparku, 
chętnie zagląda do gabinetu luster. Panu-
je tam jedna prosta zasada: każda postać 
w krzywym zwierciadle jest zniekształ-
cona. Można się bezkarnie pośmiać z 
wykoślawionych odbić, ponieważ osoby 
przekraczające próg gabinetu znają i ak-
ceptują konwencję zabawy. Nikt w tych 
lustrach nie szuka odbicia prawdy, lecz jej 
karykaturę.
Zgoła inaczej ma się sprawa z krzywym 

zwierciadłem Malkontenta. Nie ma ono 
śmieszyć lecz zadawać ból, zamiast bawić 
przeraża. Nie wywołuje radości, ale strach 
i złość. Szkoda, gdyż w Polsce przez wie-
ki były cenione dowcip połączony z od-
wagą, roztropnością i rozumem. Błazen, 
trefniś, wesołek, stańczyk – bo o nich 
mowa – szczególnym uznaniem cieszyli 
się za czasów Jagiellonów. Człowiek w 
dalece niepoważnym stroju był nie tylko 
prześmiewcą mówiącym władcy to, cze-
go inni nie mieli odwagi mu powiedzieć. 
Doradzał, szpiegował, był uszami mo-
narchy. Czasem pełnił rolę posła, przez 
co był również i ustami panującego.
Chociaż z nadwornych błaznów zrezy-

gnowano, w powojennej Polsce w pew-
nym sensie przeżywali oni swój renesans. 
Za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej najbardziej bawił dowcip politycz-
ny i społeczny. Kabareciarz puszczał do 
widowni oczko, a ta w mig wyłuskiwała 

ukryty sens żartu. Artyści w inteligent-
ny, dowcipny i szczery do bólu sposób 
mówili o tym, co każdy Polak czuł i wi-
dział. Ukazywana przez nich rzeczywi-
stość była zniekształcona, ale nie miało 
to służyć oszukiwaniu publiczności, lecz 
wyrazistszemu pokazaniu prawdy. Dlate-
go, gdy jestem nazywany błaznem, głup-
kiem, bałwanem, pajacem, lokalnym 
kolorytem czy local comando czuję się 
zawstydzony… tymi komplementami.

Wakacyjne awantury
Taka to historia. Było sklepikarzy wie-

lu... Jeden z nich nie dopilnował swoich 
interesów. Zbyt późno zreflektował się, 
że kończy mu się koncesja na handel 
napitkiem alkoholowym i w ostatniej 
niemal chwili wystąpił o jej przedłuże-
nie. Skończyło się na tym, że koncesja 
wygasła, a urzędowy termin do działania 
władz jeszcze trwał. Połaszczył się skle-
pikarz na zarobek i alkohol sprzedawał 
bez koncesji. Na dokładkę został na tym 
przyłapany.  Patrząc okiem Malkonten-
ta, w krzywym zwierciadle maluje złych 
urzędników i to ich obarcza winą za nie-
szczęście sklepikarza. Przekonuje, że to 
przez złośliwość pracowników gminy 
sklepikarz się spóźnił z dokumentami. 
Nie stać Malkontenta na sprawiedliwy 
osąd. Zaniedbałeś kolego sprawę i to pa-
rokrotnie. Pierwsze, mogłeś dokumenty 
złożyć tydzień lub dwa wcześniej i spo-
kojnie zmieściłbyś się w urzędowym ter-

minie. Drugie, jeśli nie miałeś decyzji, a 
koncesja wygasła powinieneś wstrzymać 
sprzedaż alkoholu. Tego też nie zrobiłeś. 
Ty zawaliłeś dwie sprawy, a pretensje 
masz do innych? Tak skwitowałby spra-
wę uczciwy człowiek. Taka to historia.

Apel i minuta ciszy, 
tylko tyle i aż tyle 

Nadarzyńscy harcerze zorganizowa-
li Apel z okazji 72 rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Było uroczyście, po-
ważnie, wzruszająco i skromnie. Tak też 
miało być. To nie jest festyn, aby organi-
zować „uroczystości, wystawy i atrakcje” 
nawet jeśli chodzi o pokazy broni. To 
przypomnienie o tragedii. Pokazał nam 
Papież w Oświęcimiu, że wielkie drama-
ty, ból i śmierć wymagają ciszy, zadumy 
i modlitwy. O godne uczczenie rocznicy 
Powstania Warszawskiego i jego symboli 
proszą nie tylko rodziny, ale również ży-
jący jeszcze powstańcy. Apel to pamięć 
o blisko 16 tys. żołnierzy i 150 – 200 tys. 
cywili, którzy stracili życie w ciągu zale-
dwie 63 dni. To traumatyczne przeżycia 
ocalałych, koszmary, które po 72 latach 
nadal ich prześladują. To wspomnienie 
zrujnowanej Warszawy, po której ka-
mień na kamieniu miał nie pozostać. 
Apel i minuta ciszy, tylko tyle i aż tyle 
wystarczy, aby uczcić pamięć tych, któ-
rzy walczyli, polegli i tych którzy przeżyli.
Uroczystości zorganizowali harcerze 
dlatego, że są harcerzami, szanują hi-
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storię i czuli taką wewnętrzną potrzebę. 
Do uczestnictwa w uroczystości zapra-
szali wszystkich, którzy również taką 
potrzebę odczuwają. Miejsce, czy to jest 
najważniejsze? Wybrali takie miejsce, ja-
kie uznali za stosowne. Nie blokowali 
ulicy. Dlaczego nie pod popiersiem 
Piłsudskiego? Dlaczego nie przy wysta-
wie? Może dlatego, że Piłsudski w Po-
wstaniu nie uczestniczył, a harcerze jako 
organizatorzy wybrali własną przestrzeń.
„Dh. Jarku dzięki za przygotowanie uroczystości 
ale w przysłym roku zostań współorganizato-
rem. Zróbmy to razem dla mieszkańców Gminy 
Nadarzyn nie dla UG i ITV.” – pisownia 
oryginalna na FB.
Zastanawiam się z kim harcerze w przy-
szłym roku mają uroczystość organizo-
wać. Z autorem wpisu, który w tym Ape-
lu nie uczestniczył? Po co w komentarzu 
było odniesienie do Urzędu Gminy czy 
iTV Nadarzyn? Sugeruje autor, że impre-
za byłaby dla mieszkańców, gdyby harce-
rze zamiast zacząć punktualnie zaczekali 
na spóźnialskiego z niby niezależnego 
portalu? Prosiłbym o więcej szacunku dla 
tych, których pamięć uczciliśmy Apelem. 
Więcej szacunku dla mieszkańców gminy 
i harcerzy – organizatorów uroczystości. 
Sugerowałbym również więcej skromno-
ści autorowi wpisu. Jeśli faktycznie chce 
Pan uczestniczyć w organizacji uroczy-
stości, to wystarczy do harcerzy przyjść 
i powiedzieć: chcę pomóc, mam zapał i 
dwie ręce; dysponujcie nimi.

Gmina się grodzi tak jak powiat?
Zastanawiam się komu przeszkadzają 
szlabany przy UG i o co w ogóle chodzi? 
Budynek gminy nie jest w centrum Nada-
rzyna, a raczej na uboczu. Do Kościoła 
daleko, do sklepów również – chyba, że 
ktoś myśli o zakupach w sieciówce. Bliżej 
Kościoła i sklepów przy pl. Poniatowskie-
go jest parking otaczający park. Jeśli ktoś 
chce załatwić sprawę w urzędzie lub na 
poczcie, to w godzinach pracy parking 
jest otwarty. Gmina nie robi przeszkód 
jeśli ktoś chce w wolnym dniu zorgani-
zować tam imprezę. Komu zatem prze-
szkadzają szlabany? Zwłaszcza, że to co 
niby niezależny portal zarzuca gminie – 
czyli odgradzanie się - powinien zarzucić 
i władzom powiatowym. Szlaban z jednej 
strony budynku Starostwa Powiatowego 
– wjazd na wewnętrzny parking, szlaban 
z drugiej - wyjazd. Można zapytać rad-
nego powiatowego, czy po zamknięciu 
urzędu szlabany są otwierane, a parking 
powszechnie dostępny? O problemach 
petentów z parkowaniem przy starostwie 
w ubiegłym roku informował wpr24:

„Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, 
biuro paszportowe, dwie przychodnie lekarskie i 
apteka – a to wszystko na 200-metrowym odcin-
ku niewielkiej ul. Drzymały w Pruszkowie. Nie 
ma więc się co dziwić, że znalezienie miejsca par-
kingowego w tym rejonie jest trudne. Zwłaszcza, 
że parking wewnętrzny starostwa ma zaledwie 
kilkanaście miejsc dla samochodów, a w samym 
urzędzie pracuje ponad 200 osób” – pisała 
Anna Sołtysiak.
„(…) Gdzie jest straż miejska i policja? Przecież 
co drugi powinien stąd odjechać z mandatem. A 
urzędnicy to niech sobie na rowerach przyjeżdżają. 
Urząd jest dla mieszkańca” – mówił miesz-
kaniec pan Jerzy.
O co więc chodzi z tym grodzeniem w 
gminie? Chyba tylko o tworzenie sztucz-
nych problemów.

Na chłopski rozum
Wiele się mówi o zdarzeniach dotyczą-

cych prywatnego życia zastępcy wójta. 
W Internecie pojawiły się memy, a przy 
kościele baner. Zdjęcie z przepaską na 
oczach i przesądzenie o winie człowieka, 
który nawet nie stanął jeszcze przed są-
dem. Nie chodzi tu już o sprawiedliwość 
czy prawdę, a o zaszczucie i doprowadze-
nie do załamania psychicznego ofiary na-
gonki. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, 
że baner zawisł na posesji byłego radne-
go, który orzeczeniem sądu stracił man-
dat. Zemsta, mściwość czy przypadek?
Dla jasności nikogo nie bronię, dopomi-

nam się jedynie prostej sprawiedliwości. 
Na chłopski rozum, jeśli zawisły zdjęcia 
osób bez wyroku, to tym bardziej powin-
ny wisieć podobizny dwóch prawomoc-
nie wygaszonych byłych radnych.

Im więcej emocji,  
tym powściągliwiej

Dla wielu pokoleń nie tylko brytyjskich 
studentów dziennikarstwa „Vademecum 
dziennikarstwa BBC” red. Karola Jaku-
bowicza było pewnego rodzaju „biblią”. 
Do dziś jest to ciekawa lektura, nie tylko 
dla pracowników mediów. Sam chętnie 
tam zaglądam, gdy muszę się zmierzyć z 
delikatną, trudną lub emocjonującą sprawą.
Jest w nim zapis: „Musimy być rzetelni, od-
ważni i wrażliwi. Starajmy się, by podekscyto-
wanie, które zwykle towarzyszy relacjonowaniu 
ważnych wydarzeń, nie wpływało na przekaz. 
Może ono bowiem powodować wrażenie, że 
obecność reportera na miejscu zdarzenia spra-
wia mu przyjemność.”
Niestety patrząc na treści zamieszczone 
na niby niezależnym portalu nie mogę się 
oprzeć wrażeniu, że autorowi materiału 
jak i komentatorom sprawia to olbrzymią 
przyjemność.

„Wystrzegaj się prostych, popularnych sądów” 
oraz „Im bardziej temat jest kontrowersyjny, w 
tym bardziej wyważony sposób powinien być po-
traktowany.”
Całkowicie się z tym zgadzam. Zwłaszcza 
po obejrzeniu informacji, w której z nie-
kłamaną satysfakcją radny znany z prote-
stów, pikiet i chęci przykuwania się do to-
rów mówi o tym, że urzędnicy jeżdżą pod 
wpływem alkoholu. Jest to krzywdzące 
uogólnienie, któremu radośnie przykla-
skują najzacieklejsi przeciwnicy władz 
gminy osobiście zaangażowani w walkę. 
Ich profile FB rozsiewały na prawo i lewo 
wezwanie do pikiety oraz zapowiedź wi-
zyty dziennikarzy. 
Społeczność gminy nie odpowiedziała 

na apele. Chociaż mieszkańcy są aktyw-
ni, a ich zachowanie zasługuje na miano 
społeczeństwa obywatelskiego, teraz są 
zniesmaczeni działaniem przeciwników 
władz gminy. Ludzie są świadomi tego 
jak funkcjonuje samorząd i samodziel-
nie oceniają te działania. Nie podoba im 
się, że ktoś nie tylko narzuca im co mają 
myśleć, ale również robi to w sposób na-
pastliwy i wulgarny. Mieszkańcy widzą, 
że każdy, kto nie przyklaśnie atakującym, 
natychmiast staje się ich celem. Inwekty-
wy padają nawet pod adresem osób, któ-
re swojego krytycznego stanowiska nie 
prezentują tak jednoznacznie, agresywnie 
i wulgarnie. Ludzie coraz wyraźniej po-
kazują, że nie akceptują takiego poziomu 
dyskusji, ani tak toksycznych relacji w ma-
łej społeczności jaką jest nasza gmina.
„Kiedy widzowie i słuchacze odnoszą wrażenie, 

że gonimy za sensacją, przestają nam ufać. Od-
biorcy nie lubią programów napastliwych.”
Jest to zgodne z odczuciami znakomitej 

większości odbiorców informacji. Po-
goń za sensacją, niekryte zaangażowanie 
osobiste, graniczące z satysfakcją „ale im 
dokopałem” nie tylko na mnie działa od-
stręczająco.

Wszystkim Państwu i sobie życzę, aby-
śmy w stosunku do innych ludzi byli  
w połowie tak tolerancyjni jak jesteśmy 
w stosunku do siebie. W połowie tak 
wyrozumiali i pobłażliwi, tak skorzy do 
wybaczania błędów i ich bagatelizowa-
nia jak to robimy w stosunku do siebie. 
W połowie tak życzliwi i przyjaźni i aby-
śmy w połowie tak traktowali i szanowali 
innych jak oczekujemy, że będziemy 
traktowani i szanowani. Wszystkiego 
dobrego. 

AntyMalkontent
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew, 
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wer-
tykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie 
ogrodów zimowych, sadzenie roślin. Usuwanie zarośli 

z terenów działek. Prace porządkowe. Przyłącza kanaliza-
cyjne (od budynku do studzienki). 

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

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

Opiekunka - doświadczona, dyspozycyjna, wykształ-
cenie pedagogiczne podejmie się opieki nad małym 

dzieckiem (do 3 roku życia) w najbliższej okolicy. 
Referencje. Tel. 730 941 776

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

Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa zaprasza na zajęcia 
rodziców.  Zapisy tel. 605 45 86 39

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

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

Przyjmę pracownika do przyuczenia w zakładzie pogrzebowym 
i kwiaciarni (Nadarzyn).Tel. 22 720 33 69

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

Angielski dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum). Młochów, tel. 510 390 693

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin. 
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem 

Rainbow. Tel. 502 337 965

Hurtowania spożywcza w Ruścu zatrudni pracowników 
do działu eksportu, kierowców z kat. B, C

Tel. 604 492 736

Sprzedam podnośnik samochodowy FDG 3000tonowy 
mało używany. Tel. 661854476Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.

Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Sprzedam skrzypce 1/4 w bardzo dobrym stanie 
z twardym futerałem. Kontakt tel. 502 041 694
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Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc fryzjerską. 
Tel. 606 132 233
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Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów  Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

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 lipcu 2016 Sakrament Chrztu 
przyjęli:
Małgorzata Dąbrowa, Kornel Musie-
lak, Antonina Kwiecień, Pascal So-
snowski, Piotr Mandziuk, Maja Piś-
kiewicz, Klara Połaski, Igor Iwiński

Sakramentalny Związek Mał-
żeński w lipcu 2016 zawarły 
następujące osoby:
Krzysztof  Domeracki – Adriana 

Krawczyk, Michał Kruszewski – Ża-
neta Bielecka, Grzegorz Szymborski 
– Aleksandra Papież. 

Z przykrością informujemy, że 
w lipcu 2016 odeszli z naszej 
Parafii:
śp. Janina Kamińska, śp. Helena Za-
lewska, śp. Zofia Trzaskulska
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmar-
łych z naszych rodzin.

XXXI Światowe 
Dni Młodzieży 

XXXI Światowe Dni Młodzieży 
miały również maleńki akcent nada-
rzyński. W sobotę 30 lipca bladym 
świtem autokarem wyruszyła gru-
pa pielgrzymów na południe Polski. 
Cel wiadomy – Kraków, a w zasadzie 
Campus Misericordiae w Brzegach 
koło Wieliczki. Na trasie modlitwa, 
lotnisko na krakowskich Balicach, 
gdzie pobraliśmy pakiety pielgrzyma i 
część piesza jak na pielgrzymkę przy-
stało. Dystans nie był wyczerpujący 
(ok. 14 km.), jednak był natomiast 
trudny ze względu na upał. Włączy-
liśmy się w nieprzeliczoną rzeszę lu-
dzi. Po flagach unoszących się nad 
głowami można było odgadnąć z ja-
kich zakątków świata zjawiła się mło-
dzież. Wsród nich powiewał również 

proporczyk z Nadarzyna. Szczęśliwie 
udało się nam dotrzeć do sektora. 
O 19.00 przyjechał Ojciec Święty 

Franciszek i rozpoczęło się wieczorne 
czuwanie. Artyści prezentowali frag-
menty z życia św. s. Faustyny, zma-
gania i problemy współczesnej mło-
dzieży, pułapki w jakie wciąga świat 
żyjący bez Boga. Młodzi ludzie dawa-
li świadectwa jak ich życie odmieniło 
się, gdy spotkali żywego Jezusa. Obok 
elementów modlitewnych były wystę-
py wokalne i taneczne – wszystko, aby 
wspólnie wielbić Boga. Papież Fran-
ciszek skierował do młodych bardzo 
poruszające wezwanie: „ …kochani 
młodzi, nie przyszliśmy na świat, 
aby‚ wegetować, aby wygodnie 
spędzić życie, żeby uczynić z życia 
kanapę, która nas uśpi; przeciw-
nie, przyszliśmy z innego powodu, 
aby zostawić ślad, trwały ślad. To 
bardzo smutne, kiedy przechodzi-
my przez życie nie pozostawiając 
śladu. A gdy wybieramy wygodę, 
myląc szczęście z konsumpcją, 
wówczas cena, którą płacimy, jest 
bardzo i to bardzo wysoka: traci-
my wolność. Nie jesteśmy wolni, 
aby pozostawić ślad tracimy wol-
ność i to jest ta cena. I tak wielu 

ludzi woli, aby młodzi nie byli 
wolni. Jest tak wielu ludzi, którzy 
nie życzą im dobrze, którzy chcą, 
aby byli śpiący, nigdy czuwający, 
wolni. My musimy bronić naszej 
wolności, walczyć o nią…” 
W dalszej części tego niezwykłego 

modlitwenego czuwania była adora-
cja Najświętszego Sakramentu.
1,6 mln. ludzi zatopiło się w modli-
tewnym milczeniu. Zapłonęły też 
setki tysięcy świec, które przypomi-
nały przyjęty chrzest, a czuwanie za-
kończył odmówiony przez papieża  
i pielgrzymów Apel Jasnogórski. 
W dalszej części odbył się koncert 
pt. „Credo in Misericordiam Dei, 
czyli Wierzę w Boże Miłosierdzie”. 
Noc spędziliśmy na Campusie „pod 
chmurką”. 
Od rana robiło się w sektorach co-

raz ciaśniej, przybywało pielgrzymów 
(jak się później okazało było nas ok. 
2,5 mln!). Papież Franciszek, z uśmie-
chem błogosławił wiernych, młodzi 
ludzie starali się podejść jak najbliżej 
barierek, by go zobaczyć z bliska i po-
zdrowić. W homilii Papież przywołał 
osobę Zacheusza z Ewangelii, wska-
zywał ile podobieństw do tej posta-
ci ma współczesny człowiek – brak 
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akceptacji siebie, paraliżujący wstyd, 
odrzucenie i jednocześnie otwartość 
Jezusa na każdego. „…Nie zatrzy-
mujcie się na powierzchni rzeczy 
i nie ufajcie światowym liturgiom 
pozorów, „makijaży” duszy, aby 
wydawać się lepszymi. Natomiast 
dobrze zainstalujcie połączenie 
bardziej stabilne, serce, które 
niestrudzenie widzi i przekazuje 
dobro.… Jezus, prosząc, by mógł 

przyjść do twego domu, jak to 
uczynił w przypadku Zacheusza, 
wzywa ciebie po imieniu. Jezus 
wszystkich nas wzywa po imieniu. 
Twoje imię jest Mu drogie. Imię 
Zacheusza w języku owego czasu 
przywołało pamięć Boga. Zaufaj-
cie pamięci Boga. Jego pamięć nie 
jest jakimś „twardym dyskiem”, 
który rejestruje i zapisuje wszyst-
kie nasze dane, ale czułym współ-

czującym sercem, które cieszy się 
trwale usuwając wszelkie nasze śla-
dy zła. Spróbujmy teraz także i my 
naśladować wierną pamięć Boga i 
strzec dobra, które otrzymaliśmy w 
tych dniach…”
 Ta Msza św. była momentem posłania 
i ogłoszenia kolejnego spotkania mło-
dych papież Franciszek ogłosił i zaprosił 
wszystkich w 2019 roku do Panamy. Na 
uroczystościach brały udział najwyższe 
władze państwowe z Parą Prezydencką na 
czele, a zaproszenie potwierdził przybyły 
prezydent Republiki Panamy Juan Carlos 
Varela Rodriguez wraz z małżonką. 

Pełni wrażeń wracaliśmy wraz z jesz-
cze większym tłumem wiernych wśród 
śpiewów, okrzyków, „przybijania piątki”. 
Radości nie zdołała odebrać ani pierw-
sza, ani druga burza, które dały nieco 
ochłody. „Zbieramy kasę do Panamy!” 
padło hasło na odchodne, no to zbiera-
my… po „piątaku” dziennie, przez 3 lata 
– może wystarczy! 

Ks. Jarosław Kuśmierczyk - wikary parafii pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie

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

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

Refleksje pielgrzyma

305. Warszawska Piesza Pielgrzymka 
– 6 - 14 sierpień 2016

Tegoroczna, już 305. Warszawska Piel-
grzymka Piesza, to najbardziej znana, 
najliczniejsza i jednocześnie jedna z 
najstarszych pieszych pielgrzymek do 
jasnogórskiego sanktuarium w Często-
chowie. Począwszy od 1711 r. wyrusza 
ona 6 sierpnia z kościoła pw. Św. Ducha 
w Warszawie i po dziewięciu dniach, 
w dniu 14 sierpnia przybywa na Jasną 
Górę. 
Pierwsza warszawska pielgrzymka wy-

ruszyła w podziękowaniu za ocalenie 
mieszkańców Warszawy z epidemii 
tyfusu plamistego. Początkowo prowa-
dzona była przez Rzemieślnicze Brac-
two Pięciorańskie, później przekształco-
ne w Towarzystwo Pątnicze a od 1950 r. 
Warszawską Pielgrzymkę Pieszą prowa-
dzą ojcowie i bracia Paulini.
Na przestrzeni trzech wieków odby-

wała się pomimo niewoli w czasie za-
borów, powstań, wojen i szykan reżimu 
komunistycznego we współczesnych 
czasach. Mimo tak trudnej sytuacji 
społecznej i narodowej Warszawska 
Pielgrzymka Piesza pozostała zawsze 
przede wszystkim wyrazem wiary, po-
została drogą wiary i do wiary. Przez 
wieki, podejmujący drogę pątnicy mieli 
głęboką świadomość, że największą nie-
wolą dla człowieka i największą klęską 
jest brak wiary.
Od samego powstania trasa przemar-

szu pątników niewiele się zmieniła  
a tegoroczna trasa licząca około 275 km 
zaczęła się w Warszawie i przebiegała 
przez Tarczyn, Mogielnicę, Studzianną, 
Psary, Skotniki, Wielgomłyny, Św. Annę, 
Mstów by zakończyć się w Częstocho-
wie. W ramach obecnej 305 WPP na 
Jasną Górę dotarło łącznie około 5.800 
pątników, w tym poza Polakami rów-

nież z innych krajów Europy i świata  
(z Białorusi, Ukrainy, Włoch, Francji, 
Niemiec, byli także Łużyczanie oraz 
Amerykanie i Kanadyjczycy).
Tradycyjnie tegoroczną pielgrzymkę w 

dzień Przemienienia Pańskiego rozpo-
częła msza święta przed kościołem św. 
Ducha, którą koncelebrował warszaw-
ski biskup pomocniczy Michał Janocha. 
Podczas homilii bp Michał Janocha 
przypomniał początki warszawskiej 
pielgrzymki i jej historyczne znacze-
nie w walce o zachowanie tożsamości 
religijnej i narodowej. Zaakcentował 
również, że pielgrzymka ma kilka wy-
miarów, z których: „Pierwszy to wymiar 
indywidualny. – Każdy pątnik idzie ze swo-
im życiem i swoimi problemami i słabościami. 
Drugi wymiar jest wspólnotowy, nie idę sam, 
wokół mnie są bracia i siostry, jestem, maleńką 
cząstką wielkiej wspólnoty pielgrzymów, która 
z kolei jest częścią wielkiego Kościoła ”.

Kierunek Wieliczka - pielgrzymi udający się na wspólne spotkanie modlitewne w Brzegach
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Z kolei przeor klasztoru OO. Paulinów 
w Warszawie i jednocześnie kierownik 
305 WPP o. Marek Tomczyk przypo-
mniał hasło przewodnie tegorocznej 
pielgrzymki: „Maryja bramą miłosierdzia”. 
Ojciec Tomczyk dodał jeszcze, że 

„Wiele się dzieje w naszej ojczyźnie i mamy 
kilka ważnych intencji do przedstawienia Mat-
ce Bożej”. Powiedział, że „Przede wszyst-
kim dziękujemy za chrzest święty, przeżywamy 
1050 rocznicę chrztu Polski, dziękujemy za 
jubileusz miłosierdzia i będziemy jeszcze prosić 
o miłosierdzie dla naszej ojczyzny. Dziękujemy 
za Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się 
w Krakowie oraz za 60-lecie jasnogórskich ślu-
bów narodów, które zapoczątkował ks. prymas 
Stefan Wyszyński oraz za obecność w naszym 
kraju Ojca Świętego Franciszka.”
To wszystko oraz fakt, że tegoroczna 

pielgrzymka odbywała się w Nadzwy-
czajnym Roku Świętym, w roku Jubi-
leuszu Miłosierdzia ogłoszonym przez 
papieża Franciszka sprawiły, że w konfe-
rencjach i modlitwach pielgrzymkowych 
dominowało dziękczynienie i tematyka 
szeroko rozumianego miłosierdzia. 
Nasza nadarzyńska grupa wyruszyła 

na trasę również 6 sierpnia po Mszy  
w parafialnym kościele pod wezwaniem 
sw. Klemensa w Nadarzynie w liczbie 
ponad 20 pątników. Pobłogosławieni 
na drogę przez księdza proboszcza po-
łączyliśmy się z 305. WPP na postoju 
w Magdalence. Po drodze tradycyjnie 
nawiedziliśmy siostry ze zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wa-
lendowie i Derdach.  
14 sierpnia wchodzących do Częstocho-

wy pielgrzymów WPP ze szczytu Jasnej 
Góry witał bp Michał Janocha a każdą 
grupę prezentował kierownik pielgrzym-
ki ojciec Marek Tomczyk.
Pątnicza droga dla Grupy 11, w której 

szli pielgrzymi z Nadarzyna, zakończyła 

się 14 sierpnia wspólną Mszą podsumo-
wującą. Następnego dnia w niedzielę 15 
sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny uczestniczy-
liśmy w ogólnej Mszy świętej dla 305. 
WPP. Eucharystii przewodniczył bp Piotr 
Jarecki, biskup pomocniczy arch. war-
szawskiej, a homilię wygłosił o. Marian 
Waligóra, przeor Jasnej Góry. Po Mszy, 
wypełniając wieloletnią tradycję Grupy 
11 odprawiliśmy Drogę Krzyżową na 
wałach jasnogórskich prowadzoną przez 
ojca Kazimierza Manieckiego.
Podczas tych 9 dni rekolekcji w drodze, 

w poszerzeniu wiedzy na temat Bożego 
Miłosierdzia miały nam pomóc konfe-
rencje, które zostały przygotowane przez 
księdza Zbigniewa Sobolewskiego oraz 
ojca Melchiora Królika (56. raz na WPP). 
Dodatkowo w naszej grupie wygłoszone 
były konferencje przygotowane przez 
ojca Adriana Urbanka (naszego przewod-
nika), ojca Kazimierza Manieckiego i księ-
dza Józefa Stacherę. 
Cykl konferencji o Maryi jako Bramie 

Miłosierdzia, ukazały rolę Matki Bożej 
jako naszej pośredniczki i przewodniczki 
do Bożego Miłosierdzia. Można powie-
dzieć, że jest Ona bramą, przez którą 
mamy dostęp do Jezusowego Miłosier-
dzia, jest też bramą, przez którą Bóg 
udziela nam potrzebnych łask. Wiele sły-
szeliśmy o dobrodziejstwie praktyki czę-
stej spowiedzi. Zwrócono uwagę na po-
wszechną praktykę bagatelizowania tzw. 
grzechów pospolitych, co doprowadza 
do osłabienia czujności sumienia i coraz 
rzadszych spowiedzi (przecież nie mam 
z czego się spowiadać). Żeby uwrażliwić 
własne sumienie zalecono wprowadzenie 
praktyki codziennego rachunku sumie-
nia. W jednej z konferencji oraz kazaniu 
sosnowieckiego bp Grzegorza Kaszaka 
przypomniano, że Bóg jest miłosierny i 

kocha każdego człowieka miłością bez 
granic i bez warunków wstępnych i dzięki 
tej miłosiernej miłości człowiek może być 
wolnym. Korzystając z wolności człowiek 
potrafi zagubić Bożą chwałę skazując sie-
bie na zatracenie. Pan Jezus pragnie dobra 
dla każdego człowieka, dlatego przesłał 
do nas orędzie za pośrednictwem św. 
siostry Faustyny o powrót do korzeni, do 
sakramentów pokuty i eucharystii. To jest 
dla nas ratunek, każdy może zmienić swo-
je życie. Człowiek może stać się wolnym, 
może wyjść nawet z największej nędzy – 
dla każdego jest ratunek w Miłosierdziu 
Bożym.
Po tych pielgrzymkowych rekolekcjach 

przychodzi czas na refleksję i wnioski. 
W odsłuchanej pierwszego dnia konfe-

rencji księdza Zbigniewa Sobolewskiego 
usłyszeliśmy, aby na samym początku 
pielgrzymiej drogi do Częstochowy, każ-
da i każdy  z nas pątników postawił sobie 
następujące pytania: czego pragnę naj-
bardziej, jak zamierzam przeżyć ten czas 
drogi, czy moje życie jest pielgrzymką do 
Boga i czy zaprowadzi mnie do Boga?
Podczas modlitw w czasie pielgrzymki 

prosiliśmy o owoc autentycznej, pogłę-
bionej wiary, która wyrażać się będzie w 
uczynkach miłości, miłości praktycznej, 
czyli w uczynkach miłosierdzia wzglę-
dem ciała i względem duszy.
Teraz przyszedł czas poszukania od-

powiedzi na te pytania. Wróciliśmy z 
pielgrzymki do naszych domów, ale 
nasza życiowa pielgrzymka trwa nadal. 
Czy przynosi dobre owoce? Czy mamy 
świadomość, że miłosierdzie wyraża 
się w tym, co małe, proste i konkretne? 
Miłosierdzie potrzebne jest codziennie,  
w każdej relacji z innymi, czy uczymy się 
odkrywania tajemnic Nieba na ziemi. 
Pozdrawiam i zapraszam za rok na 306. WPP.

Brat Ryszard - pielgrzym z Nadarzyna

Fot. Ryszard Pluta

Nadarzyńscy pielgrzymi  na jasnogórskim wzgórzu 
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K U L T U R A

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

Propozycje:

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. 

CHRISTEN-
SEN L.S.: Be-
atlesi
Beatlesi to jeden 
z największych 
norweskich be-
stsellerów w hi-
storii i książka 
otoczona aurą 
kultowości — 

zwyciężyła w plebiscycie norweskiego 
dziennika „Dagbladet” na najlepszą 
książkę 25-lecia. Miliony czytelników 
w kilkunastu krajach świata umiesz-
cza ją na listach swoich lektur odmie-
niających życie. „Independent”

BLUME J.: 
Koleje losu
Pełna nostal-
gii i ciepła 
opowieść o 
d o r a s t a n i u 
wrażliwej na-
stolatki na tle 
d r a m a t y c z -
nych wydarzeń 
w latach pięć-
dziesiątych XX wieku. Przypomina, 
że koleje losu są zmienne i że zmaga-
jąc się z utratą, warto zacząć dostrze-
gać radość i dobro, które dają siłę, by 
dalej żyć.

HJORTH M., ROSENFELDT 
H.: Oblany test
Sprawę seryjnych morderstw przej-
muje Krajowa Policja Kryminalna. 
Szybko okazuje się, że sprawca posia-
da złożoną osobowość. Wszystko do-
kładnie planuje i mie zamierza prze-
stać, dopóki nie zakomunikuje swoich 
oczekiwań…

 KOPIASZ K.: 
Zapach szczę-
ścia
Poznaj historię 
pewnej miłości! 
Mia to roman-
tyczna dwu-
dziestoparolat-
ka, przed którą 
świat stoi otwo-
rem. Niestety, los szykuje dla niej 
okrutną niespodziankę: okazuje się, 
że jest chora. Przyjeżdżając na piękną 
wyspę Zakhyntos nie spodziewa się, 
że na swojej drodze spotka Williama, 
światowej sławy pisarza. Jak potoczą 
się ich losy?

SAWICKI A.: Smocze koncerze
Tę świetnie napisaną powieść czy-
ta się jednym tchem! Uwagę zwra-
ca zwłaszcza doskonałe połączenie 
realiów historycznych z okresu tuż 
przed odsieczą wiedeńską z typowy-
mi dla twardego SF technologiami. 
Prawdziwą siłą napędową Smoczych 
koncerzy są jednak pełnokrwiści bo-
haterowie - szaleni awanturnicy, bły-
skotliwi fechmistrze i piękne kobiety.

KOZIOŁ E.: 
Wyrzuć chemię 
z domu
W książce znaj-
dziesz konkretne 
porady, wiele ła-
twych przepisów 
na kosmetyki, środ-
ki czystości i prepa-

raty ziołowe. Dowiesz się, jakie substancje 
są niebezpieczne dla organizmu, czego 
unikać, by żyć zdrowo i chronić rodzinę 
przed alergiami i rakiem. 

K A M I Ń -
SKA A.: Od-
n a l e z i e n i 
: p r awd z i we 
historie adop-
towanych 
Książka Anny 
K a m i ń s k i e j , 
autorki bestsel-
lerowej Simo-
ny — jednego z największych hitów 
wydawniczych roku. Czternaście 
opowieści o trudnych, ale ważnych 
spotkaniach, o poszukiwaniu najbliż-
szych oraz o podróży w głąb siebie. 
Prawdziwe historie kilkunastu adop-
towanych niegdyś bohaterów, którzy 
po latach decydują się odnaleźć swoje 
rodziny biologiczne.

P A Ł K I E -
WICZ J.: 
D u b a j : 
p rawdziwe 
oblicze
Tak o emira-
cie nie pisał 
jeszcze nikt! 
Jacek Pałkie-
wicz obala 

powszechne mity, obnażając praw-
dziwe oblicze świątyni luksusu: brak 
swobód obywatelskich, represje i nie-
wolnicze warunki pracy najemnych 
robotników. Jak mówi, petrodolary 
zapewniły Dubajowi pobłażliwość 
świata, który nie ma odwagi, by zło-
żyć interesy ekonomiczne na ołtarzu 
walki o prawa człowieka.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

18. września o godz. 
16.00 zapraszamy 

na koncert
Laura Palmer Cover 

Story Dzieciom
Panie i Panowie 

oraz wszystkie Oseski, 
Bobaski, Pyrdki, 

Babzdyle i Brzdące!

Po raz pierwszy w swojej historii Laura Pal-
mer Cover Story postanowiła zająć się nie-
pełnoletnim repertuarem i napisać „od nowa” 
wszystkie piosenki dla dzieci. Witajcie w naszej 
bajce, gdzie słoń gra na fujarce, dzik jest dziki, 
dzik jest zły, a kaczka dziwaczka ma kły. 
Przyjdź i dowiedz się czyją wolisz moją mamę!
Koncert dla małych i dużych dzieci oraz ma-

łych i dużych dorosłych. Bo wszystkie dzieci 
nasze są. Dorośli też. W repertuarze piosenki 
z naszego dzieciństwa m.in. „A ja wolę moją 
mamę”, „Kaczka dziwaczka”, „Na raz na 
dwa”, „Dzik”, „Co powie tata”.
Projekt Laura Palmer Dzieciom tworzą: 

Anna Wojnarowska, Katarzyna Jaźnicka, 
Anna Wodzyńska i Karolina Więch. jest to 
nwoczesną forma girlsbandu śpiewajacego pio-
senki stare i nowe, zapomniane i współczesne 
przeboje  - „przekręcają”, mashupują, rapują, 
w różnych językach.Bawią się formą i harmo-
nią. Dotychczas grały m.in. na Malta Festi-
val w Poznaniu, Green Festivalu w Olsztynie, 
Międzynarodowych Targach Muzycznych Co 
Jest Grane, w Instytucie Teatralnym, Przeglą-
dzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

WSTĘP WOLNY

Proponuje...

Uciec wojnie
17 września 2016 r. 

o godz. 18.00 
zapraszamy 
na spotkanie

z czeczenką Zargan 
Nasordinovą 

i Anną Kaszubską

„Ta opowieść musiała powstać!” - za-
pewnia Wydawca. „Ta książka w ogóle 
nie powinna była powstawać (...)” - pisze 
Katarzyna Krzan na swoim blogu i 
oboje mają rację, bo, jak wyjaśnia au-
torka blogu krzan.blogx.pl, „nie powin-
no być (…) sytuacji, które doprowadzają do 
takich tragedii.  A jednak stało się. Woj-
na w Czeczeni zmieniła życie tysięcy osób, 
ich rodzin i kolejnych pokoleń” i dlatego 
trzeba było o tym napisać. 

17 września o godzinie 18 w Nada-
rzyński Ośrodku Kultury odbędzie się 
spotkanie z Anną Kaszubską i Zargan 
Nasordinovą – autorkami książki „186 
szwów. Z Czeczenii do Polski. Dro-
ga matki”, napisanej na podstawie 
wspomnień czeczeńskiej uchodźczy-
ni - Zargan. „Książka jest mocnym głosem 
w powszechnej dyskusji o uchodźcach (...)” 
dodaje Katarzyna Krzan.

 
„186 szwów” to wzruszająca opo-

wieść o macierzyństwie, miłości, 
odwadze, strachu i cierpieniu. Opo-
wieść o kaukaskiej gościnności, ro-
dzinnych więzach, samotnych zma-
ganiach, walce o życie, czeczeńskim 
honorze, złotym sercu i nadludzkim 
bólu. Opowieść o poszukiwaniu spo-
koju, dobra, bezpieczeństwa i ciepła. 
Opowieść o siostrzanej relacji dwóch 
kobiet, które różni niemal wszystko – 
pochodzenie, poglądy, wychowanie, 
język, kultura, religia, a łączy samot-
ne macierzyństwo i życie naznaczo-
ne chorobą. Mogłyby nigdy się nie 
spotkać. Mogłyby nawet nie wiedzieć 
o swoim istnieniu. Jednak los chciał 
inaczej. Jak do tego doszło? Co Ją tu 
przywiodło? Jaka była Jej droga? Jak 
powstało Jej 186 szwów? Czy wojna 
się już dla Niej skończyła? Co dalej?

Ta historia pozwala docenić życie, 
odnaleźć piękno i dobro, ułożyć od 
nowa własne priorytety i wyraźnie 
zobaczyć to, co naprawdę ważne. 
Zargan znaczy „biegnąca”, Anna – 
„pełna łaski”. Dwie kobiety, praw-
dziwe emocje i siódemka dzieci. Ta 
opowieść musiała powstać! 

186 szwów – poruszająca opowieść 
pełna życia.(opis Wydawcy -  Edi-
presse Książki)

Najlepsza Książka na Wiosnę 2016 
- Nagroda Internautów w konkursie 
ogłoszonym przez portal granice.pl 

WSTĘP WOLNY

Fot. Internet
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25 września 
2016 r. 

godz. 15.00 - 
Warsztaty 

filozoficzne 
dla dzieci 

5-7 lat 
– wstęp wolny 

 godz. 16.00
 - z cyklu „Teatrzyk  
w walizce” raz jeszcze 
będzie można zobaczyć 

przedstawienie 

SMOCZYSKO  
ZAMCZYSKO 

w wykonaniu amatorskiej grupy 
teatralnej „Teatralnia”
 Stowarzyszenia K-40.

Autorka baśni i piosenek: Grażyna Si-
czek (mieszkanka Nadarzyna);reżyseria  
i muzyka: Karolina Skrzyńska występują: 
Krystyna Budzaj, Ewa Fabjan, Irmina  
Kniat-Pol, Ligia Kosno-Gębka, Zbigniew  
Kozak, Wiktoria Kulesza, Magdalena  
Kulisiewicz (mieszkanka Nadarzyna),  
Grażyna Siczek, Jolanta Sikorska.
Spektakl trwa około godziny, adresowany 
jest do dzieci od czterech lat do … 100

Wstęp wolny

Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

17 września 2016 r. 
w godz. 9.00-12.00 

zapraszamy 
na akcję

 „UWOLNIJ GARAŻ”
Można kupić/sprzedać/wymienić (książki, firanki, rowery, ubrania, zabawki, meblo-

ścianki, itp.). Organizator zapewnia stoliki dlatego osoby wystawiające się proszone są  
o zgłoszenie chęci udziału w akcji do 15 września br. osobiście w siedzibie NOK lub pod nume-
rem tel./22 729 89 15. Regulamin dostępny w siedzibie NOK i na stronie internetowej www.
nok.pl pod informacją o akcji.

1 października 
2016 r., godz. 18.00 

– INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

WYKŁAD OTWIERAJĄCY:
Katarzyna Kosieradzka - „Poprawa jakości życia i zdrowia dzięki 

ćwiczeniom serdecznego śmiechu w grupie.” 
Sala widowiskowa NOK

Szanowni Państwo,
Studenci UTW w Nadarzynie, uprzejmie informujemy, że z dniem 15 września br. 

rozpoczynamy zapisy na następujące zajęcia: język angielski, zajęcia komputerowe, 
gimnastyka, zumba, zajęcia literackie, malarstwo, zajęcia z Markiem, śmiecho terapia.  
Zapisy WYŁĄCZNIE osobiście we wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00, w Dzieka-
nacie UTW z siedzibą w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Uprzejmie przypominamy, że 
studentem UTW w Nadarzynie może zostać osoba, która ukończyła 60 lat, jest miesz-
kańcem gminy Nadarzyn oraz złożyła deklarację studenta UTW. W roku akademickim 
2016/2017 od każdego studenta UTW pobierana jest miesięczna opłata w wysokości 
10 zł/miesiąc. W wykładach otwartych organizowanych w ramach UTW, może wziąć 
udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek.

UWAGA: zapisy na zajęcia NOK 
– od 12 września 2016r.

Składam serdeczne podziękowania księdzu Józefowi Ślusarczykowi 
proboszczowi parafii p. w. św. Michała Archanioła w Młochowie za wsparcie 
i  miłą współpracę przy organizacji koncertów letnich w parku w Młochowie.    

                  Kamila Michalska, dyrektor NOK
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S P O R T

PRZYGOTOWANIA 
SIATKAREK 

DO NOWEGO SEZONU
W dniach 8-21 sierpnia siedemdzie-

sięcio pięcio osobowa grupa siatka-
rek GLKS Nadarzyn wzięła udział  
w drugim obozie letnim, w Pucku. 
Grupy: młodziczki i kadetki pracowa-
ły głównie nad zgrywaniem zespołu 
pod kątem startującego od połowy 
września nowego sezonu ligowego, 
zaś grupa akademii skupiła się bar-
dziej nad zajęciami technicznymi  
i ogólnorozwojowymi. 
Nie zabrakło także innych atrakcji. 

Grupy wybrały się do Władysławo-
wa, gdzie odbyły spacer aleją gwiazd, 
skorzystały z krytej pływalni ośrod-
ka przygotowań olimpijskich w Cet-
niewie, odwiedziły oceanarium oraz 
wesołe miasteczko. Grupka „od-
ważnych” pomimo niesprzyjającej 
pogody odbyła zajęcia z windsurfin-
gu. Rozegrane zostały także sparingi 
podczas, których szansę gry otrzyma-
ły wszystkie zawodniczki z grup mło-
dziczki, kadetki.

Jeszcze przed początkiem nowego 
roku szkolnego, w weekend 27-28.08 
w hali GOS w Nadarzynie przy ul. 
Żółwińskiej 41 rozegrany zostanie 
ogólnopolski przedsezonowy turniej 
młodziczek i kadetek z udziałem na-
szych podopiecznych.

Damian Krzemiński 
- trener GLKS Nadarzyn 

 - piłka siatkowa

UWAGA RODZICE!!!
Sekcja siatkówki GLKS Nadarzyn ogłasza nabór do sekcji dziewcząt 

urodzonych w latach 2004- 2011. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną, 
wykwalifikowaną kadrę instruktorsko – trenerską.Treningi poszczególnych 
grup: (wszystkie zajęcia odbywają się w hali GOS przy ul. Żółwińskiej 41)

- rocznik 2004 treningi w każdą środę 19.00-21.00
- rocznik 2005-2006 treningi w każdy wt. 19.00-21.00 oraz sob. 9.30-11.00

- rocznik 2007-2008 treningi w każdy pon. 18.30-20.00 oraz wt. 17.30-19.00
- rocznik 2009-2011 trening w każdy poniedziałek 17.15-18.30

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora grup 512 541 350

Zapraszamy 
na stronę klubu 

www.glksnadarzyn.pl
oraz profil 

na facebooku

Siatkarki podczas obozowych spacerów

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO GLKS NADARZYN ZAPRASZA KIBI-
CÓW NA MECZE EKSTRAKLASY KOBIET ORAZ PIERWSZEJ LIGI 

EKSTRAKLASA:
16.09. g. 17:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - BEBETTO AZS AJD Częstochowa 
30.09. g. 17:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - KU AZS UE Wrocław
02.10. g. 15:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - POLMLEK Lidzbark Warmiński
25.11. g. 17:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - SKTS Sochaczew
10.12. g. 16:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - UKS CHROBRY Międzyzdroje

I LIGA:
17.09. g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - MKS EMDEK-ELTECH Bydgoszcz
24.09.g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - SCKiS HALS WADWICZ Warszawa
07.10.g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - MRKS Gdańsk
12.11.g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - IKTS NOTEĆ Inowrocław 
10.12.g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - STELLA NIECHAN Gniezno
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 - piłka nożna

Wystartował piłkarski sezon rozgrywkowy 2016/2017. 
GLKS Nadarzyn bierze udział w rozgrywkach organizo-
wanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Druży-
na seniorów, złożona w większości z wychowanków klubu  
w pierwszym swoim meczu zremisowała 4:4 z UKS Siekierki 
Warszawa. 
Nasza młodzież zainauguruje swoje mecze w pierwszy weekend września. Dla 

najmłodszych chłopców z rocznika 2007 będzie to pierwszy sezon ligowych 
rozgrywek. 
Poza drużynami ligowymi, nasz klub prowadzi również szkolenie w trzech gru-

pach naborowych dla chłopców urodzonych w roku 2009 i młodszych. Wszyst-
kie zajęcia szkoleniowe w sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn prowadzą wy-
kształceni trenerzy z licencją trenerską UEFA.

Chętnych, zarówno do stawiania pierwszych kroków 
w grupach naborowych, jak i do gry w bardziej zaawansowa-

nych zespołach ligowych zapraszamy na nasze treningi, 
które odbywają się na obiektach 

Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie i Ruścu. 
Telefon kontaktowy: 791 183 334 – prezes klubu 

Roman Ćwiertniewicz.

W dniach 8-11. sierpnia zawod-
nicy GLKS Nadarzyn - uczniowie 
klas sportowych GIMNAZJUM W 
NADARZYNIE przebywali w Słu-
bicach podczas OGÓLNOPOL-
SKIEGO FINAŁU TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ PIŁKARSKA 
KADRA CZEKA. Udział wzięło 16 
drużyn mistrzowie województw. Nie-
stety nie udało się nam awansować 
do ćwierćfinałów. Zabrakło 1 punktu 

a losy awansu toczyły sie do ostatniej 
minuty  Bilans to zwyciestwo, remis 
i porazka, 12 bramek zdobytych, 5 
straconych. 
Brawo dla zawodników, którzy po-

jechali na mistrzostwa mimo okresu 
wakacyjnego
 

Łukasz Milankiewicz 
trener

PIŁKARSKA KADRA CZEKA
Zmiany w szkoleniu 

piłkarskiej młodzieży 
Z początkiem rundy jesiennej se-
zonu 2016/2017 nastąpiły zmiany  
w strukturze i organizacji szkolenia dru-
żyn młodzieżowych w sekcji piłkarskiej 
naszego Klubu. Dotychczasowy trener 
– koordynator klubu, Maciej Witkow-
ski został koordynatorem ds. szkolenia 
młodzieży, a stanowisko trenera drużyny 
seniorów objął były zawodnik GLKS, 
Mariusz Berliński.

Od początku obecnego sezonu będzie 
wdrażane skoordynowane, ujednolicone, 
oparte o wytyczne Narodowego Mode-
lu Gry Polskiego Związku Piłki Nożnej 
szkolenie młodzieży, którego celem jest 
nauczanie, doskonalenie umiejętności i 
trenowanie naszych wychowanków na 
jak najwyższym poziomie. 
Nasi trenerzy będą korzystać z nowych 

narzędzi sprawdzonych w klubach naj-
wyższych klas rozgrywkowych w Pol-
sce, a także najwyższej jakości materia-
łów. Podnoszenie kwalifikacji  i rozwój 
kadry trenerskiej jest jednym z założeń 
długofalowego planu szkolenia.
W trakcie zajęć treningowych w na-

szym trenerom pomagać będą asysten-
ci, w treningach uczestniczył będzie 
również koordynator, co oznacza, że 
w trakcie treningów nad prawidłowym 
rozwojem młodych zawodników bę-
dzie czuwało nawet trzech trenerów.
Nowa struktura trenerska GLKS 
Nadarzyn wygląda następująco:
Seniorzy: trener Mariusz Berliński – 
734 190 658.
Koordynator ds. szkolenia młodzie-
ży: Maciej Witkowski – 513 172 922.
Junior młodszy (rocznik 2001/02) 
Łukasz Milankiewicz – 885 260 037
Trampkarz (rocznik 2003/04) Mate-
usz Sielski – 600 967 619
Młodzik (rocznik 2005/06)Amade-
usz Maranowski – 501 359 010
Orlik (rocznik 2007/08) Adrian Za-
błocki – 506 028 323,
Grupa naborowa Nadarzyn: Andrzej 
Brzeczkowski – 508 399 345,
Grupa naborowa Rusiec: Bartosz Ko-
walski – 509 619 047,
Trener bramkarzy: Grzegorz Jędrze-
jewski – 508 008 824

Koordynator ds. szkolenia młodzieży 
Maciej Witkowski

Start nowego sezonu
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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.   Ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez M. Herczyka, tel. 500 018 452.
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

 - sekcja biegowa
  31 lipca pojechaliśmy do Żabieńca 
na biegi pod nazwą BIEGAM BO 
LUBIĘ W LESIE CHEŁMOŃ-
SKIM. 
I miejsce w klasach 0-I zajęła Niko-
la Omen a w klasach II – VI Ame-
lia Omen. Startowali też: Ola Niska 
– II miejsce w klasach II-VI i Emilia 
Omen 12 miejsce.   
V miejsce w klasach II-VI zajął Kac-
per Szustak (uczeń klasy II)  wszyscy 
z SP Rusiec.
W biegach głównych na 5 km Jerzy 

Babiński z Nadarzyna czas 24 min 25 
sek. był 44 (3 w kategorii wiekowej), 
na 10 km Stanisław Kamiński, też  
z Nadarzyna czas 44 min 49 sek. był 
40 (I w kategorii wiekowej). Jacek No-
wocień na 5 km 10 miejsce – czas 20 
min 16 sek., 1 w kategorii wiekowej. 
Zawodnicy z Nadarzyna uczestniczy-
li również w Rodzinnym Festiwalu 
Otwarcia Igrzysk Warszawa-Rio de 
Janeiro 2016 przy Centrum Olimpij-
skim im. Jana Pawła II. W ramach 
imprezy w dniach 5 i 6 sierpnia od-
były się dwa biegi Olimpijska Piątka 
i Olimpijska Mila (dystans 2016 m).

 W biegu na 5 km 13 wśród kobiet 
przybiegła na metę Anna Piotrow-
ska z Nadarzyna z czasem 28 min 29 
sek. Wśród mężczyzn 23 miejsce za-
jął Stanisław Kamiński z Nadarzyna  
z czasem 22 min 09 sek.
 W biegu na dystansie 2016 m 23 
miejsce zajął Kacper Szustak ze Sta-
rej Wsi (II klasa SP Rusiec) z czasem 
10 min 52 sek.
 Po zawodach w Centrum Olimpij-

skim w Warszawie odbyła się część 
artystyczna – brazylijska samba (po-
kaz tańca), występ zespołu Truba-
durzy i na koniec Jerzy Kryszak. W 
trakcie imprezy wręczono medale 
olimpijskie za poszczególne biegi.

Jacek Nowocień 
trener i opiekun sekcji biegowej GLKS 

Nadarzyn

Fot. arch. GLKS

Uczestnicy „Biegam bo lubię z...” z trenerem.
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NOK w obiektywie

zaPARKuj w Młochowie - 23 lipca 

Czar operetki - Artes Ensemble 

Warsztaty Last Minute - śladami Powstania Warszawskiego

- budowa wozu bojowego Kubuś

Światowe 
Dni Młodzieży
Kraków 2016

Grupa pielgrzymów 

z Nadarzyna 

Warsztaty Last Minute - lalki z rajstop 

zaPARKuj w Młochowie - Teatr Odskocznia „Prot i Filip” zaPARKuj w Młochowie - 21 sierpnia  A little Jazz Orchestra


