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Wiadomości Nadarzyńskie

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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
do Państwa rąk oddajemy ostatni w tym roku, grudniowy numer Wiadomości 
Nadarzyńskich. Mamy nadzieję, że odnajdziecie w nim nie tylko świąteczno-
-noworoczny nastrój, ale również interesujące Was informacje. Uwadze Pań-
stwa polecamy stałe rubryki, między innymi dotyczące realizowanych inwesty-
cji, kolejnych sukcesów sportowych i ofert kulturalnych.
Cieszy nas, że możemy zakończyć ten rok wieloma dobrymi wiadomościa-
mi. Na pewno Czytelników zainteresuje temat powstania na terenie Gmi-
ny ścieżek rowerowych. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2017 roku, 
a do połowy 2018 roku powstanie ich ponad 20 km. W grudniu przed budyn-
kiem Urzędu Gminy stanął pierwszy na terenie Gminy paczkomat, z którego 
wkrótce można będzie korzystać. Liczymy, że będzie on sporym ułatwieniem 
dla wielu osób.
Ten rok przyniósł nam wiele wyzwań. Staramy się realizować stawiane przed 
samorządem zadania oraz nadążać za zachodzącymi zmianami. Sprawnie 
wprowadziliśmy na terenie Gminy projekt „500 +” i dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby poprawnie działał. Wiemy już, że w przyszłym roku czeka nas 
kolejna reforma w systemie oświaty. Dlatego bardzo cieszymy się z Państwa 
wsparcia naszej inicjatywy przekształcenia Gimnazjum w Nadarzynie w pu-
bliczne liceum. Decyzję w tej sprawie podejmie Starostwo Powiatowe w Prusz-

kowie. Mamy nadzieję, że nikt nie pozostanie głuchy na głos ponad 700 osób popierających tę inicjatywę. Cieszymy się 
z rosnącej aktywności mieszkańców, którzy biorą swoje sprawy w swoje ręce. Systematycznie rośnie liczba osób z terenu 
Ruśca i Starej Wsi popierających pomysł zgłoszony przez jednego z mieszkańców, a dotyczący utworzenia w szkole 
w Ruścu publicznego przedszkola. Kolejna dobra wiadomość dotyczy budowy kanalizacji w Starej Wsi. Nie tylko znaleź-
liśmy sposób, ale podjęliśmy jak dotąd skuteczne działania zmierzające do uzyskania dotacji na realizację tej inicjatywy. 
Więcej szczegółowych informacji na ten i wiele innych tematów znajdziecie Państwo w niniejszym numerze.
Korzystając z okazji życzę Państwu wspaniałych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, upływających w radosnej, życzli-
wej i spokojnej atmosferze oraz wiele szczęścia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2017 roku.

Z wyrazami szacunku, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Inwestycje gminne
Drogi

Trwa budowa chodnika w ul. Osied-
lowej w miejscowości Rusiec. Prace zo-
staną wznowione w okresie wiosennym.
Zakończyła się przebudowa drogi
gmin nej w m. Krakowiany (y droga 
na Nowiny).yy

Roboty budowlane,

remonty

Kompleks oświatowy w Ruścu
Kontynuowane są prace związane z bu-
dową części gimnazjalnej oraz pełnowy-
miarowej hali widowiskowo – sporto-
wej kompleksu oświatowego w Ruścu. 
Na części dydaktycznej gimnazjum i hali 
sportowej w Ruścu wykonywana jest ele-
wacja. Dobiega końca montaż instalacji 
sanitarnych i elektrycznych w części dy-
daktycznej gimnazjum oraz na hali spor-
towej. Trwają prace związane z wykona-
niem tynków wewnętrznych.

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

Montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych - szkoła w Ruścu
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W budynku świetlicy w miejscowo-
ści Parole trwają prace wykończeniowe
wewnętrzne. Zmienia się także otocze-
nie świetlicy. W toku jest realizacja dróg 
wewnętrznych i parkingów oraz montaż 
oświetlenia zewnętrznego. Trwa wykona-
nie boiska oraz placu zabaw (fot. z prawej)
oraz placu zabaw.

Plac zabaw powstaje także w miej-
scowości Krakowany. Inwestycja była
wyczekiwana nie tylko przez dzieci, ucie-
szą się z jej powstania także ich rodzice.
Zabawki są już zamontowane, do pełnego
efektu brakuje... trawy
Ze względu na niesprzyjające warunki po-
godowe, zostały przerwane prace remon-
towe pokrycia dachowego hali sporto-
wej w Nadarzynie. Zostaną wznowione
wiosną, gdy aura będzie łaskawsza.

Zakończyła się budowa peronu przy-
s tan kowego wraz z dostawą wiaty 
przystankowej przy ul. Brzozowej
w Kajetanach. Wiata na zdjęciu 

Oświetlenie
Jasno jest już na ulicy Brzozowej
w Walendowie, gdzie dobiegły końca 
prace projektowe i budowa oświetlenia 
ulicznego (zdjęcie poniżej). Świecą już la-

tarnie przy ul. Promienistej w Ruścu,
oświetlone są także: ul. Ogrodnicza
w Wolicy, ul. Tarniny w Starej Wsi, 
ul. Orłów w Szamotach.

Referat Inwestycji

Boisko przy świetlicy w Parolach

Wiata przy ul. Brzozowej w Kajetanach

Zabawki już stoją, plac zabaw w Krakowianach Oświetlenie uliczne przy ul. Brzozowej w Walendowie



12 (213) grudzień 2016 5

Wiadomości Nadarzyńskie

16 grudnia podczas konferencji prasowej 
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent 
m.st. Warszawy poinformowała o projek-
tach, które uzyskały dofi nansowanie w ra-
mach konkursu RPO WM „Rozwój zrów-
noważonej multimodalnej mobil ności 
miejskiej - ZIT - Ścieżki i infra struktura 

j j

rowerowa”. Na liście rankingowej wnio-
sków zatwierdzonych do dofi nansowania 
znajduje się wniosek Gminy Nadarzyn. 
Przyznano nam ponad 4,5 mln zł na wy-
konanie 20,8 km ścieżek. Inwestycja obej-

muje I i II etap budowy - ciąg dróg 
rowerowych w Strzeniówce, Nadarzy-
nie, Kajetanach, Ruścu i Młochowie 
do Roza lina.
Do stycznia powinna zostać podpisa-
na umowa o dofi nansowanie. Następnie 
ogłosimy przetarg na wykonanie dróg ro-
werowych. Planujemy, że na wiosnę wyko-
nawcy rozpoczną już prace. Zakończenie 
projektu to 31 maja 2018 roku.
Jednocześnie przygotowujemy się do zło-
żenia wniosku o dofi nansowanie trze-

ciego etapu budowy ścieżek na terenie 
gminy - w Rozalinie, Urzucie i Starej Wsi. 
Najprawdopodobniej nabór zostanie 
ogłoszony w kwietniu 2017 r.

Obok przedstawiamy tabelę z opisem 
dwóch pierwszy etapów budowy ścieżek 
rowerowych. Na internetowej stronie 
Urzędu Gminy http://www.nadarzyn.pl/
dostępne są mapy planowanych ścieżek.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu 

ds. funduszy zewnętrznych

Do połowy 2018 roku powstanie na terenie Gminy 

Nadarzyn ponad 20 km ścieżek rowerowych!

Opis Etapu I
NUMER 

ZADANIA
ULICA TYP DROGI NR DROGI

DŁUGOŚĆ                      
[m]

Szerokość 
projekto-
wana [m]

UWAGI TYP NAWIERZCHNIA

ZADANIE NR 1 ODCINEK A od ul. Błońskiej do granicy Gminy Nadarzyn, bez dz. 2151

1A
Plantowa gminnag 730,84 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y kostka betonowa

Pruszkowska powiatowa 3107W 2397,48 2,5 lokalne przewężenie do 2.0m ciąg pieszo-rowerowy
poszerzenie istniejącego chodnika z kostki lub kostka betonowa a przy gr. gminy 

bitumiczna
SUMA 3128,32

ZADANIE NR 1 ODCINEK A działka 2151
1A Pruszkowska - dz. 2151 powiatowap 3107W 203 2,5 poza pasem drogowymp p g y ciąg pieszo-rowerowyąg p y kostka betonowa

SUMA 203
ZADANIE NR 1 ODCINEK B Droga wojewódzka nr 720, ul. Błońska

1B Błońska wojewódzkaj 720 16,78 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y kostka betonowa
SUMA 16,78

Zadanie 1 - odcinek C - od projektowanej drogi serwisowej S8 do ul. Błońskiej, bez działek nr: 244, 298/3, 205

1C
Mszczonowska powiatowap 3106W 837,91 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y poszerzenie istniejącego chodnika z kostkip ją g

Graniczna gminnag 656,9 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y kostka betonowa
SUMA 1494,81

Zadanie 1 - odcinek C - działki nr 298/3 i 244
1C Graniczna - dz. 298/3 i 244 gminnag - - - - poszerzenie jezdni i odwodnieniep j bitumiczne

SUMA 0
Zadanie 1 - odcinek C - oznakowanie ścieżki rowerowej na działce nr 205

1C dz. 205 plac targowyp g y - 141,92 2,5 - ciąg pieszo-rowerowyąg p y bitumiczna oraz wydzielenie pasa ruchu na istn. naw. bitum.y p
SUMA 141,92

Zadanie 2A–Młochowska Rozalin, Mazowiecka Młochów

2A ul. Młochowska, Mazowiecka
gminna i

powiatowap
3102W 2821 2,5 lokalne przewężenie do 2.0m ciąg pieszo-rowerowy poszerzenie istniejącego chodnika z kostki lub kostka betonowa

SUMA 2821
ZADANIE NR 3 ODCINEK A Droga Powiatowa 3102W

A

al.. Kasztanowa powiatowa p 3102W 1308,5 2,5m ciąg pieszo-rowerowyąg p y proj. naw. bitumicznap j
ZADANIE NR 3 ODCINEK A od ul. Osiedlowej do ul. Głównejj j

ul. Osiedlowa gminnag 285,5 2,5m ciąg pieszo-rowerowyąg p y proj. naw. bitumicznap j
ul. Górna gminnag 305,8 2,5m ciąg pieszo-rowerowyąg p y proj. naw. bitumicznap j

ul. Bakaliowa gminnag 463,3 2m ścieżka rowerowa proj. naw. bitumicznap j
ul. Szczęśliwaę gminnag 575,8 2m ścieżka rowerowa proj. naw. bitumicznap j

ul. Główna gminnag 38,1 2,5m ciąg pieszo-rowerowyąg p y proj. naw. bitumicznap j
SUMA 2977

ZADANIE NR 3 ODCINEK B od ul. Głównej do ronda Klonowa-Brzozowa (Agrestowa, Radarowa,Wojskowa i Klonowa)

3B

ul. Agrestowag gminnag 587,2 2m pieszojezdnia z kruszywa szer. 3,5m p j y ruch rowerowy na zasadach ogólnychy g y proj. naw. bitumicznap j
ul. Radarowa gminnag 158,7 2m pieszojezdnia z kruszywa szer. 3,5mp j y ruch rowerowy na zasadach ogólnychy g y proj. naw. bitumicznap j
ul. Wojskowaj gminnag 783,2 2m pieszojezdnia z kruszywa szer. 3,5mp j y ruch rowerowy na zasadach ogólnychy g y proj. naw. bitumicznap j
ul.Klonowa powiatowap 3104W 1503,8 2,5 ścieżka rowerowa proj. nawierzchnia bitumicznap j

SUMA 3032,9
ZADANIE NR 5 ODCINEK A1 - OZNAKOWANIE PARKU W MŁOCHOWIE

5A1
organizacja ruchu w Parku w 

Młochowie
697,9 2-4,2 poza pasem drogowym ścieżka rowerowa istn. naw. z kostki kamiennej i żwirowa, organizacja ruchu

SUMA 697,9
ZADANIE NR 5 ODCINEK A2 - OZNAKOWANIE CENTRUM MADARZYN

5A2

Mszczonowska powiatowap 3106W 546,52 2-3,5 ścieżka rowerowa oznakowanie poziome z seperatoramiproj.ciągu pieszo-rowerowego z k. betonowejp p p j ąg p g j
Krótka

gminna
135,49 1,5-2,5 ścieżka rowerowa oznakowanie poziome z seperatoramiproj.ciągu pieszo-rowerowego z  k. betonowejp p p j ąg p g j

Plac Poniatowskiegog 147,41 2 - 2,73 ścieżka rowerowa oznakowanie poziome z seperatoramiproj.ciągu pieszo-rowerowego z   k. betonowejp p p j ąg p g j
Sienkiewicza 90,53 ścieżka rowerowa proj. wydzielenie ściezki rowerowej na istn. jezdni asfaltowej oznakowanie poziomep j y j j j p

SUMA 919,95

Opis etapu II
NUMER 

ZADANIA
ULICA TYP DROGI NR DROGI

DŁUGOŚĆ                     
[m]

szerokość 
projekto-
wana [m]

UWAGI TYP NAWIERZCHNIA

ZADANIE NR 3 ODCINEK C ul. Brzozowa

3C

ul.Brzozowa gminnag 31016W 76,9 3,8-2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y poszerzenie bitumiczne  istniejącego chodnika z kostkip ją g

ul.Brzozowa gminnag 31016W 1225,7 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y poszerzenie istniejącego chodnika z kostkip ją g

ul.Brzozowa gminnag 31016W 789,5 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y proj. naw. z k. betonowejp j j

SUMA 2092,1

ZADANIE NR 3 ODCINEK D ul. Nad Utratą oraz droga gminna nr 310362W

3D

ul. Nad Utratąą powiatowap 2860W 704 2 ścieżka rowerowa proj. nawierzchnia bitumicznap j

ul.Nad Utratąą powiatowap 2860W 1275,2 2,5 ciąg pieszo-rowerowyąg p y poszerzenie bitumiczne  istniejącego chodnika z kostkip ją g

ul. Nad Utratą powiatowa 2860W 1199
2,5 ścieżka rowerowa proj. nawierzchnia bitumicznap j

2 ścieżka rowerowa proj. nawierzchnia bitumicznap j

SUMA 3178,20

ZADANIE NR 3 ODCINEK E LESZNOWOLA w granicy gminy Lesznowola

3E ul. Ludowa w Marysiniey 45 2,5 ścieżka rowerowa proj. nawierzchnia bitumicznap j

SUMA 45
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Opis Etapu I 

Spotkanie dotyczące przebudowy drogi S8
5 grudnia br., w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn odbyło się robocze spo-
tkanie z przedstawicielami fi r-
my INTERCOR - Generalnym
Wykonawcą oraz Kierownikiem 
Projektu GDDKiA o/Warszawa 
w sprawie przebudowy DK nr 8 na od-
cinku Paszków-Przeszkoda.

Zastępca Wójt przedstawił główne pro-
blemy związane z utrudnieniami przy 
wykonywaniu prac. Poprosił o uspraw-
nienie kontaktu z gminą, przekazywanie
bieżących informacji na temat etapów 
realizowanych prac oraz o wprowadza-
nych zmianach w organizacji ruchu.
Zwrócił również uwagę, aby rozpocząć
budowę dróg serwisowych oraz obiektu
WD 12 (na wysokości hotelu George),
co było uzgodnione na wcześniejszych
spotkaniach. Kierownik budowy poin-
formował, że obecnie nie jest możliwa
realizacja obiektu WD12, ponieważ jeden
z właścicieli odmówił wydania posesji.
Obecnie toczy się postępowanie egzeku-
cyjne. Ze względu na krótki okres realiza-
cji kontraktu konieczne jest równoczesne
realizowanie prac na budowie dróg serwi-
sowych i trasy głównej.

Od przedstawicieli GDDKiA dowiedzie-
liśmy się, że decyzja Wojewody o realizacji 
inwestycji drogowej – tzw. ZRID nie jest 
jeszcze ostateczna, ponieważ wpłynęły 
protesty ze strony kilku zainteresowanych
podmiotów. Zmusiło to Generalnego 
Wykonawcę do zmiany harmonogramu 
robót, m.in. zmieniony został kierunek 
realizacji prac. Zrezygnowano z rozpo-
częcia przebudowy od strony Paszkowa
i w pierwszej kolejności realizowane 
są odcinki międzywęzłowe od strony 
Przeszkody. Generalny Wykonawca po-
informował, że zmianie uległa również 
technologia robót na trasie głównej, wy-
brano podbudowę wraz z nawierzchnią 
betonową. Będzie to skutkować koniecz-
nością całkowitego wyłączenia z ruchu 
kolejnych odcinków międzywęzłowych. 
W okresie dojrzewania betonu, ruch od-
bywać się będzie przygotowanymi wcze-
śniej odcinkami dróg serwisowych.

Na pytanie Urzędu dlaczego zwężono
odcinek między skrzyżowaniem przy 
Mszczonowskiej i skrzyżowaniem przy 
Al. Kasztanowej mimo, że od kilku tygo-
dni nie widać żadnych robót, Kierownik 
budowy poinformował, że jest to spowo-

dowane koniecznością przebudowy świa-
tłowodów o dużym znaczeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
zasugerowała, aby obecnie udrożnić odci-
nek drogi serwisowej między Segro i ul. 
Komorowską, co ułatwi mieszkańcom 
dojazd do Nadarzyna. Przedstawiciel
INTERCORU odpowiedział, że nastąpi 
to po zakończeniu badań archeologicz-
nych tj. złożeniu i zatwierdzeniu operatu 
z prowadzonych tam przez nich badań co 
może jeszcze potrwać 3-4 miesiące.

Pani Sekretarz zwróciła uwagę, aby pod-
czas wykonywania prac pamiętać o komu-
nikacji ZTM i z wyprzedzeniem zgłaszać 
wszelkie zmiany w organizacji ruchu oraz
zapewnić możliwość dojścia do poszcze-
gólnych przystanków.

Na koniec przedstawiciel GDDKiA po-
prosił o przekazywanie bieżących pro-
blemów zgłaszanych przez mieszkańców 
do Zespołu Projektowego poprzez e-mail: 
kstachowska@gddkia.gov.pl

red.

Komunikacja Nadarzyn - Pruszków oraz linia „brwinowska” 

czyli dodatkowe połączenia komunikacyjne - ciąg dalszy

W listopadowym wydaniu WN in-
formowaliśmy Państwa o ogłoszeniu 
przetargu na organizację w 2017 r. linii
Nadarzyn-Pruszków, jak również o tym,
że z Nadarzyna zyskamy nowe połą-
czenia komunikacyjne ze stacją WKD
w Otrębusach, w związku z uruchamia-
ną od stycznia przez Gminę Brwinów 

linią do osiedla w Kaniach (przez
WKD Otrębusy oraz ul. Błońską, pl.
Poniatowskiego i ul. Pruszkowską 
w Nadarzynie).
Co do autobusu „brwinowskiego” (czyli
Brwinów-Kanie), który będzie kursował
przez Nadarzyn, to odpowiednie poro-
zumienie zostało już podpisane przez

Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba
i Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza 
Kosińskiego w dniu 20 grudnia br.
Poniżej rozkład jazdy tego autobusu, 
przy czym ulegnie on jeszcze drobnym
modyfi kacjom w zakresie usytuowania 
przystanków na ul. Błońskiej (Gmina
Nadarzyn wystąpiła do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o organizację przystanku 
bliżej domów komunalnych na Stasinku 
i czekamy na stosowe zgody – dotych-
czas funkcjonował tam jeden przy-
stanek w obydwie strony w związku 
z tym, że autobus „nadarzyński” zawracał 
w Strzeniówce).
Na linii „brwinowskiej” obowiązywały 
będą bilety w cenie 3 zł (normalny) i 1,5
zł (ulgowy). Również nieco inne są zasady 
zwolnień i ulg przy zakupie biletów, naj-
ważniejsze, to m.in. osoby po 65. roku 
życia zobowiązane są do zakupu biletu
ulgowego, natomiast po 70. roku życia są 
zwolnione z zakupu biletu w ogóle (na linii 
„nadarzyńskiej” kobiety które ukończyły 
60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 65 
lat - na podstawie dowodu tożsamości lub 
paszportu są zwolnieni z zakupu biletu
w ogóle).
Jeśli natomiast chodzi o linię „nadarzyń-
ską” (czyli Nadarzyn-Pruszków) to 14
grudnia 2016 odbyło się otwarcie ofert 

Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb i Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński pod-

pisali porozumienie w sprawie autobusu „brwinowskiego”
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na „Świadczenie usług w zakresie wyko-
nywania publicznego transportu zbioro-
wego osób na rzecz Gminy Nadarzyn, 
za częściową odpłatnością Gminy 
Nadarzyn na terenie Gminy Nadarzyn 
i Gminy Brwinów”. Do przetargu przy-
stąpiło dwóch oferentów: „SEKAR-
TRANS” z Falent oraz Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Grodzisku 
Mazowieckim. Procedura przetargo-
wa trwa, ale już teraz można powie-
dzieć, że tańszy oferent (PKS Grodzisk 
Mazowiecki) zaproponował nam autobus 
z 2015 roku (posiadający zgodnie z opi-
sem siwz min. 45 miejsc) i drugi (na dwa 
kursy 7:25 z Pruszkowa do Nadarzyna 

oraz 7:45 z Nadarzyna do Pruszkowa)
z 2010 r. (zgodnie z siwz może przewieźć 
min. 28 osób).
Należy tu wspomnieć, że był to drugi 
przetarg na to zadanie. Pierwsze postępo-
wanie zostało unieważnione ze względu 
na wysoką cenę przedstawioną w ofer-
cie jednego potencjalnego wykonawcy, 
przewyższającą zabezpieczone środki
w budżecie. Przy drugim postępowaniu 
do siwz wprowadzono niewielkie zmiany 
w rozkładzie jazdy jak również dopusz-
czono możliwość wykorzystania mniej-
szego autobusu dla dwóch kursów: 7:25 
z Pruszkowa do Nadarzyna oraz 7:45 
z Nadarzyna do Pruszkowa (do których 

musi być wykorzystany drugi samochód) 
po to by obniżyć koszty realizacji tego za-
dania. W unieważnionym przetargu ofe-
rent zaproponował 7,97 zł brutto za 1 km 
trasy; w drugim przetargu złożono oferty 
na 7,56 zł oraz 7,35 zł za km trasy (w 2016 
r. obowiązuje z ubiegłorocznego przetar-
gu stawka 5,87 zł brutto za km trasy).
Poniżej rozkład jazdy autobusu na trasie 
Nadarzyn-Pruszków, jaki będzie obo-
wiązywał od 1 stycznia 2017 r. (zmia-
na dotyczy tylko kursu z Nadarzyna 
do Pruszkowa:z Pl. Poniatowskiego za-
miast 6.30 będzie 6.09).

Edyta Gawrońska

Sekretarz Gminy Nadarzyn

Oznaczenia: D D D D D D D D D D D D D
Walendów 7:15 11:55 14:25 16:25 17:35

Walendów 1 7:16 11:56 14:26 16:26 17:36
Kajetany, Brzozowaj y, 7:17 11:58 14:28 16:27 17:38

Kajetany, Rolnaj y, 7:20 11:59 14:29 16:29 17:39
Nadarzyn, Pl.Poniatowskiego 01y gy , gy , g 7:28 < < < < <

Oznaczenia: D D D D D D D D D D D D D
Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01y , g 6:09 7:30 7:45 8:55 10:30 12:30 13:25 14:40 15:30 16:40 17:50 19:05

Nadarzyn, Lipoway , p 6:12 7:33 7:48 8:58 10:33 12:33 13:28 14:43 15:33 16:43 17:52 19:08
Strzeniówka, Jodłowa, 6:15 7:36 7:51 9:02 10:36 12:36 13:31 14:46 15:36 16:46 17:54 19:11
Kanie, ul. Pruszkowska, 6:16 7:37 7:52 9:03 10:37 12:37 13:32 14:47 15:37 16:47 17:58 19:12

WKD Nowa Wieś 6:21 7:42 7:57 9:08 10:42 12:42 13:37 14:52 15:42 16:52 18:03 19:17
Pruszków, Jasna 01,, 6:25 7:46 8:01 9:11 10:46 12:46 13:41 14:56 15:46 16:56 18:06 19:21

Pruszków Pułaskiego 02g 6:26 7:47 8:02 9:12 10:47 12:47 13:42 14:57 15:47 16:57 18:07 19:22
Pruszków Moniuszki 01    NŻ

g
6:27 7:48 8:03 9:13 10:48 12:48 13:43 14:58 15:48 16:58 18:08 19:23

Pruszków Pałacyk Sokoła 03  NŻy 6:28 7:49 8:04 9:14 10:49 12:49 13:44 14:59 15:49 16:59 18:09 19:24
PKP Pruszkow 6:30 7:51 8:06 9:17 10:51 12:51 13:46 15:01 15:51 17:00 18:13 19:26
PKP Pruszków 5:48 6:30 7:25 8:05 9:25 11:00 13:00 13:50 15:05 15:55 17:05 18:15

Pruszków Urząd Skarbowy 02ą y 5:50 6:32 7:27 8:07 9:27 11:02 13:02 13:52 15:07 15:57 17:07 18:17
Pruszków rondo ks. J. Popiełuszki 01ppp 5:52 6:34 7:29 8:09 9:29 11:04 13:04 13:54 15:09 15:59 17:09 18:19

Pruszków, Jasna 02,, 5:54 6:36 7:31 8:11 9:31 11:06 13:06 13:56 15:11 16:01 17:11 18:21
WKD Nowa Wieś 5:56 6:38 7:33 8:13 9:33 11:08 13:08 13:58 15:13 16:03 17:13 18:23

Kanie, ul. Pruszkowska, 6:01 6:43 7:38 8:18 9:38 11:13 13:13 14:03 15:18 16:08 17:18 18:28
Strzeniówka, Jodłowa, 6:03 6:45 7:40 8:20 9:40 11:15 13:15 14:05 15:20 16:10 17:20 18:30

Nadarzyn, Lipoway , p 6:05 6:47 7:42 8:22 9:42 11:17 13:17 14:07 15:22 16:12 17:22 18:32
Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01 6:08 6:51 7:45 8:25 9:46 11:21 13:21 14:11 15:26 16:16 17:26 18:36

Oznaczenia: D D D D D D D D D D D D D
Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01y , g 06:52 09:46 11:40 14:12 16:16 17:27 18:36

Kajetany, Rolnaj y, 07:05 11:43 14:15 16:19 17:28
Kajetany, Brzozowaj y, 07:07 11:46 14:18 16:21 17:31

Walendów 1 07:10 11:48 14:20 16:23 17:32
Walendów 07:12 11:50 14:22 16:25 17:33

Oznaczenia: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt j p p ą p ą

Rozkład jazdy linii Pruszków PKP - Nadarzyn - Walendów

Rozkład jazdy linii B7 Rynek - Otrębusy - Nadarzyn - Kanie
Lp Miejscowość Nazwa przystanku Nr przystanku D D D D
1 Brwinów Brwinów Ryneky 02 00:00 06:50 10:42 12:55 16:25
2 Brwinów Brwinów Poczta 03 00:02 06:52 10:44 12:57 16:27
4 Brwinów Brwinów I ul. Pszczelińska 03 00:01 06:56 10:48 13:01 16:31
5 Brwinów Brwinów SKLEP 03 00:01 06:57 10:49 13:02 16:32
6 Brwinów Brwinów Osiedle Pszczelin (wcześniej szkoła pszczelin)( j p ) 03 00:02 06:59 10:51 13:04 16:34
7 Otrębusyę y Otrębusy Pszczelinę y 03 00:01 07:00 10:52 13:05 16:35
8 Otrębusyę y Otrębusy ul. Natalińska IIę y 01 00:04 07:04 10:56 13:09 16:39
9 Otrębusyę y Otrebusy Zespół Szkóły p 01 00:02 07:06 10:58 13:11 16:41

10 Nadarzyny Nadarzyn Stasineky 01 00:03 07:09 11:01 13:14 16:44
11 Nadarzyny Nadarzyn Błońskay 01 00:01 07:10 11:02 13:15 16:45
12 Nadarzyny Plac Poniatowskiegog 04 00:03 07:13 11:05 13:18 16:48
13 Nadarzyn ul. Pruszkowskay Lipowap 03 00:02 07:15 11:07 13:20 16:50
14 Strzeniówka Jodłowa 03 00:02 07:17 11:09 13:22 16:52
15 Kanie Kanie Pruszkowska Osiedle Słoneczne 01 00:02 07:19 11:11 13:24 16:54

Lp Miejscowość Nazwa przystanku Nr przystanku D D D D
1 Kanie Kanie Pruszkowska Osiedle Słoneczne 01 00:00 07:24 11:14 13:25 16:55
2 Strzeniówka Jodłowa 04 00:02 07:26 11:16 13:27 16:57
3 Nadarzyn ul. Pruszkowskay Lipowap 04 00:02 07:28 11:18 13:29 16:59
4 Nadarzyny Plac Poniatowskiegog 04 00:03 07:31 11:21 13:32 17:02
5 Nadarzyny Nadarzyn Błońskay 02 00:03 07:34 11:24 13:35 17:05
6 Nadarzyny Nadarzyn Stasineky 02 00:01 07:35 11:25 13:36 17:06
7 Otrębusyę y Otrębusy Zespół Szkółę y p 01 00:03 07:38 11:28 13:39 17:09
8 Otrębusyę y Otrębusy ul. Natalińska IIę y 02 00:02 07:40 11:30 13:41 17:11
9 Otrębusyę y Otrębusy Pszczelinę y 04 00:04 07:44 11:34 13:45 17:15

10 Brwinów Brwinów Osiedle Pszczelin 04 00:02 07:46 11:36 13:47 17:17
11 Brwinów Brwinów SKLEP 04 00:02 07:48 11:38 13:49 17:19
12 Brwinów Brwinów II ul. Pszczelińska 04 00:01 07:49 11:39 13:50 17:20
13 Brwinów Brwinów I ul. Pszczelińska 04 00:01 07:50 11:40 13:51 17:21
14 Brwinów Brwinów Poczta 04 00:01 07:51 11:41 13:52 17:22
15 Brwinów Brwinów Ryneky 02 00:02 07:53 11:43 13:54 17:24

Oznaczenia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świątj p p ą p ą
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Pierwszy paczkomat w gminie

XXIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Mieszkańcy naszej Gminy nie będą już mu-
sieli korzystać z paczkomatów w Jankach
czy Pruszkowie. Dobiegły końca ustalenia
formalne i na wniosek oraz z inicjatywy 
władz Gminy Nadarzyn w grudniu przed
budynkiem Urzędu Gminy stanął pierw-
szy w Nadarzynie paczkomat. Urządzenie
już jest wprowadzone do systemu. Jego

rozmiar może być modyfi kowany, po ana-
lizie ilości przesyłek wielość paczkomatu
zostanie dostosowana do potrzeb.
Liczymy, że ułatwi to mieszkańcom od-
bieranie i nadawanie przesyłek. Nie trzeba
już będzie odbierać ich na poczcie, stać
w kolejce czy umawiać się z kurierem.
Paczkomat to urządzenie do samodziel-

nego odbierania i nadawania przesyłek 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Wtedy, kiedy nam jest wygodnie.
Szczegóły działania paczkomatu m.in.
jak nadać i odebrać paczkę dostępne są 
na stronie internetowej:
https://twoj.inpost.pl/

Na środę 30 listopada zwołana zosta-
ła XXIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
12:00. Radni mieli do przyjęcia wyjątko-
wo dużo uchwał. Tradycyjnie po otwarciu
sesji i stwierdzeniu quorum radni przyjęli
porządek obrad i treść protokołu z XXIII
Sesji Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła
się 19 października 2016 r. Następnie rad-
ni zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Nadarzyn z działalności za okres
między sesjami. Radni przyjęli je jedno-
głośnie. Kolejne podjęte uchwały doty-
czyły nadania statutu Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie i zmian statu-
tów Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
w Nadarzynie i Gminnego Zespołu
Oświatowego w Nadarzynie. Radni pod-
jęli również uchwałę w sprawie ustanowie-
nia stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień dla osób fi zycznych za osią-
gnięte wyniki sportowe.
Podczas sesji uchwalony został roczny 
programu współpracy Gminy Nadarzyn
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 2017
rok. Zatwierdzono Gminny Program
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Nadarzyn na przy-
szły rok. Podjęta została uchwała doty-
cząca odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych przez mieszkańców gminy i zagospo-
darowania tych odpadów.
Radni przyjęli stawki podatku rolnego
na 2017 rok. Od 2 lat RGN obniża cenę
do 32,00 zł za 1 Q żyta. Uchwała ta musia-
ła być podjęta w celu obniżenia stawki po-
datku rolnego na rok 2017, która znacznie
różni się od stawki ustawowej.
W myśl uchwały określającej stawki po-
datku od nieruchomości na 2017 rok 
od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej stawka wyniesie
0,85 zł od 1 m² powierzchni.
Od gruntów pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 3,50 zł od 1 ha powierzchni.
Od gruntów pozostałych - 0,25 zł od m2

powierzchni

Od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji - 2,98 zł od 1 m²
powierzchni (szczegółowy opis dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej).
Od budynków lub ich części mieszkalnych
– 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
W przypadku budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej 22,50 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej, jeśli działalność prowadzona jest 
w zakresie obrotu kwalifi kowanym ma-
teriałem siewnym stawka wynosi 9,50zł
od 1 m² powierzchni użytkowej. W przy-
padku prowadzenia działalności wiążącej
się z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i budynków lub ich części zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 
3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 7,00zł od 1 m²
powierzchni użytkowej. W przypadku bu-
dowli – 2% ich wartości.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zawar-
cia porozumienia pomiędzy gminami
Nadarzyn i Brwinów dotyczącą gminnych
przewozów pasażerskich (linia komunika-
cyjna Nadarzyn – Pruszków przez Kanie)
na terenie Gminy Brwinów oraz linia ko-
munikacyjna Brwinów Rynek – Otrębusy 
– Nadarzyn - Kanie na terenie Gminy 
Nadarzyn.
Podczas sesji nadano nazwy wielu no-
wym ulicom: Figi w Starej Wsi, Niecała
w Strzeniówce, Orłów w Szamotach,
Pingwinów w Wolicy. W Walendowie
powstały ulice: Peonii, Mandarynki,
Zdrojowa, Waniliowa, Oleandrów,
Wiolinowa, Poleczki, Arniki, Pachnąca,
Tamka, Widok, Koncertowa, Kameralna,
Smyczkowa, Samby, Symfonii i Sonaty.
Radni wyrazili zgodę na nabycie w dro-
dze darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn
nieruchomości gruntowych położo-
nych w obrębie miejscowości Kajetany 
i Strzeniówka.
Wyrażono również zgodę na oddanie
w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata, części nieruchomości stanowią-
cej drogę wewnętrzną, będącą własno-
ścią Gminy Nadarzyn: Kajetany dz. Nr
159/4/, Kajetany dz. Nr 159/4 – przyka-

nalik, Nadarzyn dz. Nr 320/4, Stara Wieś 
– gazociąg oraz Walendów – wodociąg.
Podjęto uchwałę w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi gminnej, poprzez wyłącze-
nie z użytkowania, jako drogi publicznej, 
odcinka drogi o nr: 311658W stanowiącej 
dz. nr ew. 845/8 położonej w miejscowo-
ści i gminie Nadarzyn. Kolejna uchwała 
dotyczyła miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla północnej 
części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn 
- obszar II. Radni zaakceptowali uchwałę 
dotyczącą sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla:
- działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 
226/11 i 226/13 w Nadarzynie w Gminie 
Nadarzyn,
- części wsi Wolica obszar w rejonie skrzy-
żowania Al. Katowickiej i drogi woje-
wódzkiej nr 721,
- części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn 
– obszar w rejonie Stawu Oborowego,
- działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi 
w Gminie Nadarzyn,
- działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu 
w Gminie Nadarzyn.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI.275.2016 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. do-
tyczącej zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarski 

j

Wodnej w Warszawie. Zaakceptowali 
proponowane zmiany w uchwale budże-
towej Nr XIV.185.2015 z dnia 30 grudnia 
2015 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2026. Na koniec 
rozpatrzyli skargę na działanie Wójta 
Gminy Nadarzyn. Dotyczyła ona wysoko-
ści ekwiwalentów naliczonych strażakom 
z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Nadarzyna i Młochowa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wy-
jaśnił, że jej członkowie rozważali skargę 
opierając się na dokumentach otrzyma-
nych z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Po analizie tych dokumentów, a także 
na podstawie wniosków otrzymanych 
z Prokuratury Rejonowej z Pruszkowa 
Komisja jednogłośnie uznała skargę 
za bezzasadną z przyczyn prawnych i fak-
tycznych i taką rekomendację przedstawi-
ła radnym. Ocena Komisji zgodna była 
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z decyzją prokuratury, która po zapozna-
niu się ze sprawą postanowiła o odmowie
wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.
Zdaniem prokuratora nie było znamion
przestępstwa.
Głos w sprawie zabrał również Skarżący,
który stwierdził, że sprawa została skie-
rowana do ponownego rozpatrzenia.
„Wiem, że prokuratura wyższych instancji
skierowała do prokuratury w Pruszkowie
tę sprawę ponownie, celem ponownego
rozpatrzenia zasadności podjęcia przez

prokuraturę pruszkowską takiej a nie innej 
decyzji” – wyjaśnił Skarżący.
Podczas głosowania radnych skarga zo-
stała odrzucona większością głosów przy 
dwóch wstrzymujących się i dwóch gło-
sach przeciwko, natomiast do 20 grudnia 
br. do Gminy nie wpłynęło żadne pismo 
potwierdzające wypowiedź Skarżącego.
W ramach interpelacji, zapytań i wolnych 
wniosków radny Tomasz Siwa poinformo-
wał, że Rada Rodziców, dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie i cała społecz-

ność szkolna od ponad 10 lat współpra-
cuje z domem dziecka w Krasnymstawie. 
Wychowankowie tego domu od społecz-
ności naszej szkoły otrzymują świąteczne 
prezenty. W akcję zaangażowała się rów-
nież Gmina, która zapewnia transport. 
Radny prosił zebranych o włączenie się 
do akcji i wsparcie jej fi nansowo.

red.

14 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn od-
było się kolejne spotkanie Rady Seniorów. Przewodnicząca Rady, 
pani Zofi a Latkowska przedstawiła zgromadzonym roczne spra-
wozdanie z ich działalności. Z podsumowania wynika, że Radni 
byli bardzo zajęci. Zgłaszali wnioski, założyli stowarzyszenie, za-
praszali gości. Między innymi omawiając kwestie bezpieczeństwa 
w gminie spotkali się z komendantem Straży Gminnej Adamem 
Piskorzem. Zaprosili na spotkanie Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. 
Wnioskowali o poszerzenie oferty lekarzy specjalistów w ramach 
NFZ szczególnie geriatry, kardiologa, urologa, laryngologa i skró-
cenie czasu oczekiwania na wizytę w specjalisty. W ramach integracji
międzypokoleniowej z Nadarzyńską Radą Młodzieży przedstawi-
ciele Rady Seniorów uczestniczyli m.in. w uroczystej wieczornicy 
„Nakazane piosenki” czy integracyjnym wyjeździe na foto spacer
do rezerwatu ornitologicznego – Stawy Raszyńskie. Uczestniczyli 
w Mazowieckim Porozumieniu Rad Seniorów Podregionu 
Warszawskiego Zachodniego w Pruszkowie. W Ruścu spotkali się 
z członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn 
– Raszyn - Michałowice. Radni przyjęli sprawozdanie i rozpoczę-
li dwudniowe warsztaty, których celem było wspólne opracowanie 
strategii działań Rady Seniorów w Nadarzynie.

1 grudnia 2016 roku w nadarzyńskim Gimnazjum odbyła się I sesja 
Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn. Nowy skład rady na prze-
wodniczącego wybrał Mateusza Lewandowskiego, wiceprzewodni-
czącym został Łukasz Przewłocki, a funkcję sekretarza powierzono
Kacprowi Karabanowi.
To II kadencja Młodzieżowej Rady, która powstała w celu wspiera-
nia i upowszechniania idei samorządowej wśród dzieci i młodzieży. 
Rada ma charakter konsultacyjny, działa na podstawie statutu, a wy-
konanie uchwał powierza Wójtowi Gminy Nadarzyn.

red.

Informacja dla Mieszkańców
Informujemy, iż od 01 stycznia 2017r. ulegną zmianie stawki podatku od nieruchomości od budynku mieszkalnego 

z 0,45 zł/m2 na 0,55 zł/m2 oraz gruntów pozostałych z 0,15 zł/m2 na 0,25 zł/m2. Stawka podatku rolnego 

pozostaje bez zmian.

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn!

Spotkanie Rady Seniorów połączone z warsztatami

Mieszkańcom Gminy Nadarzyn
życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych

Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie
oraz

szczęścia i pomyślności w nadchodzącym 2017 roku
w imieniu Rady Seniorów Gminy Nadarzyn składa

przewodnicząca Zofi a Latkowska

ch
ie

e 
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Na początku grudnia do Urzędu Gminy 
wpłynęła petycja w sprawie utworze-
nia przedszkola przy szkole w Ruścu.
Zapytaliśmy mieszkańców co sądzą o po-
myśle. Zwolennicy wypełniają ankietę.
8 grudnia do Urzędu Gminy wpłynęła
petycja dotycząca powstania przedszko-
la publicznego przy Szkole Podstawowej 
w Ruścu. Jest to społeczna inicjatywa
zgłoszona przez mieszkańca i poparta
podpisami zwolenników. Pomysłodawca, 
wbrew doniesieniom niektórych me-
diów nie wnioskuje o budowę nowego
budynku. Zakłada, że w wyniku reformy 
oświaty, gdy sześciolatki nie będą już ob-
jęte obowiązkiem szkolnym, sale obecnie
wykorzystywane przez najmłodsze dzieci
nie będą spełniały potrzeb siedmiolatków 
i starszych uczniów. Dlatego zapropono-
wał przekształcić te sale w przedszkole.
W wyniku reformy oświaty część budyn-
ku, którą miało zajmować gimnazjum
będzie wykorzystana przez podstawów-
kę. Zatem szkole przybędzie nie tylko sal
lekcyjnych, ale i powierzchni sportowej.
Mając to na uwadze warto rozważyć utwo-
rzenie przedszkola. Zwłaszcza, że w bu-
dynku są już sale przyjazne dla młodszych
dzieci (3-6 lat), jest odpowiednia kadra.
Przedszkolaki i dzieci z zerówki z chwilą 
rozpoczęcia edukacji szkolnej ominąłby 
stres związany ze zmianą placówki i po-
znawaniem nowego miejsca.
Pomysł wart jest rozważenia dlatego 
Urząd Gminy Nadarzyn przedstawił pe-
tycję Mieszkańcom, a zwolenników po-
mysłu poprosił o wypełnienie ankiety 
dostępnej na stronie internetowej urzędu.
Petycja wywołała gorącą dyskusję w inter-
netowych mediach społecznościowych. 
Wszyscy popierający pomysł powstania
przedszkola przy szkole w Ruścu i wy-
korzystania istniejącej infrastruktury oraz 
wykwalifi kowanej kadry mogą głosować
wypełniając ankietę dostępną na stronie
Urzędu Gminy Nadarzyn.

red.

Przekształcenie części szkoły w Ruścu w przedszkole

Los ogólniaka w Nadarzynie w rękach Starosty

Skan petycji złożonej do UG. Na odwrocie znajdują się zebrane przez inicjatora podpisy 

osób popierających ten pomysł.

Trwają rozmowy dotyczące przekształce-
nia obecnego Gimnazjum w Nadarzynie
w liceum publiczne. Władze samo-
rządowe dokładają wszelkich starań,
aby przekonać Starostwo Powiatowe
do zgody na utworzenie szkoły średniej.
Zaangażowanie i wsparcie Mieszkańców 
nie tylko przerosło oczekiwania, ale mamy 
nadzieję, że również zwiększyło szanse
na powstanie placówki.
Dotąd żadna gminna inicjatywa nie cieszy-
ła się tak dużą akceptacją Mieszkańców.

Głosy popierające ideę przekształcenia
Gimnazjum w pierwsze na terenie Gminy 
publiczne liceum ogólnokształcące na-
pływają także z terenu sąsiednich gmin.
Inicjatywę można wspierać do końca
roku. Każdy głos jest „na wagę złota”,
ponieważ ciągle ważą się losy placówki,
o której powstanie zabiega lokalny samo-
rząd. Dotąd zebranych zostało przeszło
700 głosów poparcia.
Z treści otrzymanego 7 grudnia br.
pisma ze Starostwa Powiatowego

w Pruszkowie wynika, że Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego rozważa możliwość skie-
rowania do Rady Powiatu Pruszkowskiego 
uchwały w sprawie powołania liceum. 
Jednocześnie Starostwo zwróciło się 
do Gminy z pytaniami dotyczącymi tej 
inicjatywy. Po zebraniu wymaganych in-
formacji, odpowiedź została wysłana 13 
grudnia. Jeśli Zarząd zdecyduje się skie-
rować uchwałę w tej sprawie do akcepta-
cji Rady, a ta wyrazi zgodę, to kolejnym 
krokiem będzie podpisanie porozumienia. 



12 (213) grudzień 2016 11

Wiadomości Nadarzyńskie

Na jego mocy władzom gminy zostanie 
przekazane zadanie własne polegające 
na prowadzeniu liceum ogólnokształcące-
go w Nadarzynie.
Przypominamy:
Gmina Nadarzyn z inicjatywą utworze-
nie liceum ogólnokształcącego wystąpiła 
do Starostwa Powiatowego w czerw-
cu br. Od tamtej pory skierowaliśmy 
do Starostwa cztery pisma. Otrzymaliśmy 
odpowiedź na pierwsze i trzecie. 
Początkowo władze Powiatu zachowywa-
ły dużą powściągliwość względem naszej 
inicjatywy twierdząc, iż decyzję o ewen-
tualnym powstaniu placówki ponadgim-
nazjalnej na terenie Gminy Nadarzyn 

Zarząd podejmie do końca roku kalen-
darzowego. Całą korespondencję w tej 
sprawie opublikowaliśmy w listopadowym 
wydaniu Wiadomości Nadarzyńskich.
Mamy nadzieję, że nasza determinacja, 
ale przede wszystkim głos Mieszkańców 
przekona władze Powiatowe do wyj-
ścia naprzeciw społecznym oczekiwa-
niom i w Nadarzynie powstanie liceum. 
Szybka i pozytywna wypowiedź Starosty 
Pruszkowskiego z 23 listopada br. (po pu-
blikacji apelu do Mieszkańców o poparcie
inicjatywy przekształcenia Gimnazjum
w liceum) daje nadzieję na pozytywny fi -
nał sprawy.

Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali 
potrzebę powstania na terenie Gminy 
publicznego liceum ogólnokształcącego. 
Gmina Nadarzyn jako jeden z dwóch 
samorządów w powiecie, nie posiadał 
i nie posiada na swoim terenie tego typu 
placówki.
Władze Gminy w rozpoczynającej się 
reformie oświaty, która między innymi 
zakłada likwidację szkół gimnazjalnych 
dostrzegły okazję do realizacji potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców. Mamy odpo-
wiednią bazę lokalową oraz możliwości, 
aby podjąć to wyzwanie.

red.

Wobec ogromnych emocji i wielu nie-
prawdziwych informacji pojawiających się
na temat stanu prawnego nieruchomości
oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki: 88 (boisko), 90 (pętla) i 148 poło-
żone w Starej Wsi oraz roli Wójta Gminy 
Nadarzyn w tej sprawie przedstawiamy 
stan faktyczny tej sprawy.
Stan prawny w/w gruntów jest nieure-
gulowany. Oznacza to, że nie jest znany 
właściciel i nie odnaleziono dokumentów 
stwierdzających tytuł prawny do niniejszej
nieruchomości dla kogokolwiek.
Wśród mieszkańców Starej Wsi nie ma
i nie było jednomyślności w sprawie tych
nieruchomości. Część mieszkańców uwa-
ża, że jest to wspólnota gruntowa i to wła-
śnie im należą się udziały we wspólnocie,
inna część sądzi, że są to grunty wsi Stara
Wieś.
W rejestrze gruntów dla w/w dzia-
łek wpisane jest posiadanie samoistne:
Wspólnoty gruntowej w Starej Wsi. Jest to
niestety zapis martwy gdyż w/w podmiot 
nie istnieje. Wspólnota taka nigdy nie po-
wstała, więc nie mogła władać gruntem
jak właściciel.
W latach ubiegłych podejmowane były 
ze strony mieszkańców próby ustalenia
dla tych gruntów wspólnoty gruntowej
oraz dla tych gruntów składane były 
wnioski w tej sprawie, jednak nie zakoń-
czyły się sukcesem.
Wspomniane działki spełniają przesłan-
kę Art. 1 ust. 2 ustawy o zagospodaro-
waniu wspólnot gruntowych tj. stanowią 
mienie gromadzkie w rozumieniu prze-
pisów o zarządzie takim mieniem, gdyż
przed dniem wejścia w życie tej ustawy 
były faktycznie użytkowane przez wszyst-
kich mieszkańców gminy, o czym świad-
czą oświadczenia świadków. W związku

z powyższym, Urząd Gminy podjął sta-
rania o uregulowanie stanu prawnego 
w/w gruntów na podstawie w/w przepisu 
prawa. (red. skany dokumentów zostały opubli-
kowane na profi lu społecznościowym FB Urzędu 
Gminy Nadarzyn 13 grudnia br. można się 
również z nimi zapoznać osobiście w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Gminy Nadarzyn w pokoju 110).
Gmina Nadarzyn zleciła geodecie sporzą-
dzenie analizy stanu prawnego dla przed-
miotowych nieruchomości, która została 
zakończona pod koniec stycznia 2016 r. 
Niestety w wyniku tej analizy nie stwier-
dzono aby z jakiegokolwiek dokumentu 
wynikał tytuł własności dla przedmio-
towej nieruchomości. Nie znaleziono 
również żadnego dokumentu potwier-
dzającego spełnianie przez w/w grunty 
przesłanek przesądzających czy przed-
miotowe działki stanowią grunt wspólno-
ty w rozumieniu Ustawy o zagospodaro-
waniu wspólnot gruntowych.
Działając z upoważnienia Wójta 
Gminy Nadarzyn w dniu 31 grudnia 
2015r. Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami złożył do Starosty 
Pruszkowskiego wniosek o stwierdzenie, 
że nieruchomości stanowiące działki Nr 
88, 90 i 148 w Starej Wsi stanowią mie-
nie gromadzkie. Dnia 19 stycznia 2016 
r. Starosta Pruszkowski przysłał wezwa-
nie do uzupełnienia braków formalnych 
wniosku poprzez doręczenie dokumen-
tów, które wykażą, w jaki sposób grunt 
stanowiący przedmiot wniosku przeszedł 
na wspólną własność, posiadanie bądź 
do wspólnego użytkowania oraz jaki 
był stan prawny i faktyczny tego gruntu 
w dniu 5 lipca 1963r.
W odpowiedzi na w/w pismo uzupeł-
niono wniosek poprzez przesłanie wy-

niku analizy stanu prawnego o której
była mowa powyżej. Niestety Starosta 
Pruszkowski dnia 7 marca 2016r. przesłał
informację o pozostawieniu wniosku bez
rozpoznania stwierdzając, że przedstawio-
na analiza nie dokumentuje ani sposobu
nabycia gruntu ani jego stanu prawnego
i faktycznego w dniu 5 lipca 1963 r.
Na uwagę zasługuje fakt, że na każ-
dym etapie mojego postępowania Rada
Sołecka była informowana o czynionych
krokach, a niektóre z nich sama inicjowa-
ła. Członkowie w/w Rady uczestniczyli
również w spotkaniach ze Starostą w tej
sprawie. Po jednym z kolejnych spotkań,
poinformowali mnie, że ustalili, iż Gmina
ponownie złoży wniosek o ustalenie mie-
nia gromadzkiego który zostanie roz-
patrzony odmownie (decyzją). Decyzja
o odmowie otworzy przed Gminą moż-
liwość odwołania do wyższej instancji.
Opisany wyżej wniosek wysłano dnia 6
maja 2016 r. W odpowiedzi na wniosek,
Starosta pismem z dnia 18 maja 2016 we-
zwał Gminę do uzupełnienia braków for-
malnych we wniosku. Na w/w wezwanie
nie udzielono odpowiedzi, gdyż Gmina
nie dysponuje dodatkowymi dokumenta-
mi w tej sprawie.W/w pismo zostało mai-
lowo przesłane do Rady Sołeckiej. Jeden
z jej członków odpowiedział, że niefor-
malnie nadal trwają rozmowy w tej spra-
wie ze Starostwem. Dlatego też dnia 7
czerwca wysłana została z UG Nadarzyn
drogą elektroniczną prośba o udzielenie-
informacji dotyczących wyniku spotka-
nia ze Starostwem. Z otrzymanej odpo-
wiedzi wynikało, że odbędzie się jeszcze
jedno spotkanie, o czym ref. Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami zostanie
poinformowany w późniejszym termi-
nie. Gmina odpowiedzi na temat wyniku

Do kogo należą grunty w Starej Wsi?
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Rok 2016 upłynął pod znakiem podejmo-
wania wielu ważnych działań w Urzędzie 
Gminy na rzecz umożliwienia pozyskania 
środków unijnych na budowę kanalizacji 
w Starej Wsi.
Kanalizacja jest ważna dla mieszkańców 
wsi, ale niestety budowa jej na obsza-
rach wiejskich jest bardzo kosztowna. 
Wybudowanie kanalizacji staje się możli-
we, gdy jest dofi nansowanie zewnętrzne 
na ten cel. Unia Europejska ograniczyła 
fundusze dla wsi do środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ubie-
głej perspektywie fi nansowej były to mak-
symalnie 4 mln na gminę (i takie środki 
pozyskane zostały na budowę oczysz-
czalni w Wolicy). Obecnie gmina może 
teoretycznie pozyskać maksymalnie 2mln 
zł, ale pod warunkiem, że procent zwo-
dociągowania i skanalizowania gminy jest 
niski, na terenie gminy jest duże bezro-
bocie i niskie dochody. Inaczej mówiąc 
w obecnej perspektywie nasza gmina ma 
bardzo małe szanse na dodatkowe pienią-
dze z funduszy dla obszarów wiejskich.
Środki unijne można natomiast próbować 
pozyskać na budowę kanalizacji

w aglomeracji z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). 
Chodzi o aglomerację rozumianą zgod-
nie z przepisami wodno-prawnymi, kiedy 
na 1 km sieci przypada 120 przelicze-
niowych mieszkańców czyli 120 RLM. 
Dotychczas aglomeracją w naszej gminie 
był Nadarzyn. Urząd Gminy zlecił wyli-
czenie czy któraś inna miejscowość, która 
nie posiada kanalizacji, mogłaby spełnić 
warunki i zostać dopisana do aglomeracji. 
Okazało się, że ewentualnie może to do-
tyczyć obszaru Starej Wsi.
Kiedy Urząd Marszałkowski zlecił skory-
gowanie danych dotyczących istniejącej 
aglomeracji, wówczas wystąpiliśmy z pro-
cedurą likwidacji istniejącej aglomeracji 
i utworzenia nowej aglomeracji, której te-
rytorium obejmuje Nadarzyn i Starą Wieś. 
Po wielu uzgodnieniach udało się i uzy-
skaliśmy zgodę. 19 października na sesji 
nadzwyczajnej Rada Gminy Nadarzyn 
zaopiniowała pozytywnie wyznaczenie 
nowej aglomeracji Nadarzyn obejmującej 
Nadarzyn i Starą Wieś. 24 października 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
podjął również uchwałę w tej sprawie.

W listopadzie przedstawiliśmy aktualne 
potrzeby – zadania w zakresie budowy ka-
nalizacji w nowej aglomeracji i wysłaliśmy 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach piątej aktualizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków 
(KPOŚK), który dotyczy wszystkich aglo-
meracji w kraju.
Obecnie czekamy na informację czy pla-
nowane do wykonania zadania zostaną 
wpisane do tzw. Masterplanu, który jest 
ogólnokrajowym dokumentem będącym 
zbiorem wszystkich przedsięwzięć wod-
no-kanalizacyjnych. Tylko zadania wpi-
sane do Masterplanu mogą ubiegać się 
o dofi nansowanie unijne.
Następnie czekać będziemy już tylko 
na otwarcie naborów w POIŚ na zadania
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracjach poniżej 10.000 RLM, dla 
zadań wpisanych w V KPOŚK. Wówczas 
złożymy wniosek o dofi nansowanie bu-
dowy kanalizacji w Starej Wsi.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. 

funduszy zewnętrznych

spotkań Rady Sołeckiej ze Starostwem 
nie otrzymała.
26 września 2016 r. skierowano do Rady 
Sołeckiej ofi cjalne pismo w tej sprawie, 
w którym zawarto prośbę o informację 
na temat wyniku spotkania ze Starostą. 
W odpowiedzi, Pan sołtys zapytał jakie 
dokumenty referat chciałby otrzymać, na 
co uzyskał wyjaśnienie, że nie pytaliśmy 
o żadne dokumenty gdyż z posiadanej 
wiedzy wynikało, że Rada Sołecka żad-
nych dokumentów nie ma. Podkreśliliśmy, 

że chodziło nam o informacje jakie były 
ostateczne ustalenia ze Starostą.
Odpowiedź ustną na to pytanie uzyskali-
śmy dopiero 13 grudnia br. w rozmowie 
z jednym z członków Rady Sołeckiej. Jest 
ona o tyle istotna, że w świetle wspólnych 
ustaleń dalszy tok postępowania jest uza-
leżniony od tego czy istnieje możliwość, 
aby Starosta wydał decyzję w tej sprawie.
Podsumowując, zarzuty dotyczące po-
stępowania Wójta w sprawie ustalenia 
stanu prawnego opisanych wyżej nieru-

chomości są nieprawdziwe i niesprawie-
dliwe. W przyszłości prosimy o rozsądne 
wypowiadanie się w tej sprawie i o wyja-
śnianie ewentualnych wątpliwości bez-
pośrednio w ref. Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami UG Nadarzyn, pok. 
110, gdzie można także obejrzeć wszyst-
kie dokumenty dotyczące w/w sprawy.

Anna Rodkiewicz

Kierownik Referatu Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Gminy w Nadarzynie

Informacja w sprawie kanalizacji dla mieszkańców Starej Wsi

Świąteczne spotkanie seniorów
Czwartkowe spotkanie seniorów w czytel-
ni Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn 
miało wyjątkowy, świąteczny charakter. 
Uczestnicy spotkania zamiast rozma-
wiać o książkach składali sobie życzenia, 
wspólnie śpiewali kolędy i czytali świą-
teczne wiersze.
Czytelniczki przygotowały ciasto, trady-
cyjny barszczyk i pyszne pierogi z kapustą. 
Spotkanie, jako ostatnie w tym roku, było 
również okazją do refl eksji, iż spotykamy 
się już niemalże od trzech lat. Miła, ro-
dzinna atmosfera sprawiła, iż trudno było 
się rozstać. Na szczęście kolejne spotkania 
już niebawem.

biblioteka
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nadarzyna do uczestnictwa w ulicznych jasełkach
„Orszaku Trzech Króli”, które odbędą się 6 stycznia 2016 roku. Orszak Trzech Króli ma 
bogatą, polską tradycję, ma zachęcić mieszkańców, rodziny, dzieci do wspólnego i radosnego 
przeżywania święta Trzech Króli.

Uroczystość orgaznizowana jest przez Parafi ę Rzymskokatolicką św. Klemensa 
P.M. w Nadarzynie przy wsparciu Urzędu Gminy Nadarzyn i jednostek organizacyjnych.

Porządek uroczystości:
11.15 zbiórka przy cmentarzu Parafi alnym ul. Sitarskich,
11.30 przegląd i prezentacja orszaków,
12.00 Anioł Pański, przemarsz do Placu Poniatowskiego,
13.00 Rodzinne kolędowanie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

„Orszak Trzech Króli” w Nadarzynie

Mikołaj z Nadarzyna w Domu Dziecka w Krasnymstawie

Kolejny raz wolon-
tariusze i darczyńcy 
Szlachetnej Paczki
pomogli najbardziej
potrzebującym. Z te-
renu naszej Gminy 

pomoc otrzymało 20 rodzin. Szlachetna
Paczka to ogólnopolski projekt Stowa-
rzyszenia Wiosna, który w wyjątkowy 
sposób inspiruje ludzi do stawania się
lepszym. Do projektu Szlachetnej Paczki 
przyłączają się osoby, które chcą pomóc 
drugiemu człowiekowi.
W tym roku do udziału w projek-
cie Szlachetna Paczka z terenu Gminy 
Nadarzyn zgłosiło się 8 wolontariuszy.
Od 1 listopada odwiedzali oni rodziny 
wytypowane przez instytucje oraz osoby 
prywatne. Dzięki procedurom weryfi ka-
cyjnym, do projektu zostało włączonych
20 najbardziej potrzebujących rodzin
z terenu naszej Gminy. Pomoc otrzymały 
rodziny, które w wyniku różnych zdarzeń 

losowych znalazły się w trudnej sytuacji
z przyczyn niezależnych od siebie.
Darczyńcy przekazali na potrzeby rodzin
objętych akcją łącznie 260 paczek o sza-
cunkowej wartości 42 000zł. W paczkach
znalazły się podstawowe artykuły takie
jak żywność oraz środki czystości, były 
w nich również meble - łóżko, kanapa,
biurko oraz sprzęty AGD - kuchenka
gazowa, lodówka, pralka czy odkurzacz.
Wśród darów znalazły się także drzwi,
wykładzina i 2 tony węgla.
Finał akcji, który przypadł na drugi week-
end grudnia okazał się pięknym pod-
sumowaniem pracy wszystkich wolon-
tariuszy. Reakcje na dostarczone paczki
były przeróżne, jednak każdej towarzy-
szyło wielkie wzruszenie i zaskoczenie.
Na zmianę przeplatały się uśmiechy i łzy 
szczęścia.
Oprócz wolontariuszy Szlachetnej Paczki
w akcji uczestniczyły również inne osoby,
które zaoferowały swoją pomoc w orga-

nizacji fi nału oraz w magazynie. Lokalni 
przedsiębiorcy przekazali na ten cel pro-
dukty spożywcze, ciasta i napoje, aby każ-
dy chętny do pomocy wolontariuszom 
mógł się ogrzać przy ciepłej herbacie 
i zjeść wyśmienite ciasto. Słowa uznania 
należą się osobom, które użyczyły swoich 
prywatnych aut do rozwiezienia paczek, 
a nawet przedmiotów wielkogabaryto-
wych. Podziękowania należą się również 
Ochotniczej Straży Pożarnej za udostęp-
nienie sali na magazyn. Dzięki życzliwo-
ści drukarni na nadarzyńskim rondzie 
zawisł wspaniały baner przedstawiający 
motto Szlachetnej Paczki. Wolontariuszy 
w magazynie odwiedziła pani Irena 
Santor i pan major Henryk Filipski, którzy 
przez ponad dwie godziny współtworzyli 
niezwykle ciepłą i miłą atmosferę.

Opracowano na podstawie informa-
cji Zuzanny Zbroszczyk, lidera rejonu 
Nadarzyn.

Początek grudnia był bardzo pracowity 
dla rodziców, nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie. W tym cza-
sie intensywnie zbierane były prezen-
ty dla wychowanków Domu Dziecka 
w Krasnymstawie. Wszyscy chcieli spełnić 
marzenia, o których dzieci pisały w listach 
do świętego Mikołaja.
14 grudnia 2016r. delegacja z SP 
w Nadarzynie - pani dyrektor, przedsta-
wiciele Rady Rodziców i nauczyciele - 
załadowanym po sam dach busem udała 
się do Krasnegostawu. Na miejscu, przed 
budynkiem domu dziecka na gości cze-
kali pracownicy wraz z podopiecznymi. 
Po wypakowaniu upominków przedsta-
wiciele SP z Nadarzyna zostali zaprosze-
ni na wigilię. Wszystkich urzekły wystę-
py dzieci, zwłaszcza zaśpiewane przez 
nie prawosławne kolędy. Po wspólnej ko-
lacji rozpoczęło się wręczanie wymarzo-

nych prezentów. Radość dzieci nie miała 
końca, co bardzo Wszystkich wzruszyło. 
Po emocjach towarzyszących rozpakowa-
niu prezentów przyszedł czas na wspólne 
kolędowanie i robienie zdjęć z Mikołajem.
Na koniec wizyty pani dyrektor oprowa-
dziła delegację z SP Nadarzyn po placów-
ce i opowiedziała jak funkcjonuje dom 
dziecka.
Ogromna radość dzieci utwierdziła 
Wszystkich, że warto pomagać i że taka 

inicjatywa ma sens. Dlatego dzięki ludziom
dobrej woli – społeczności ze Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie i sponsorom 
trwa już czternaście lat. I tym wszystkim 
należą się ogromne podziękowania.

Izabela Hołdak

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Szkoły Podstawowej w Nadarzynie

Każdy może zostać bohaterem – Szlachetna Paczka
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Ciąg dalszy gruzowiska w Żabieńcu

Urząd Gminy Nadarzyn informuje, 
że od początku 2017 roku zacznie działać 
na terenie Gminy Nadarzyn stały, stacjo-
narny punkt, do którego można będzie 
przywieźć i bezpłatnie pozostawić domo-
we odpady nie odbierane bezpośrednio 
z posesji. Są to odpady nazywane często 
„problemowymi”. Obowiązujące przepi-
sy ochrony środowiska nakazują zbierać 
je oddzielnie, z uwagi na ich duże rozmia-
ry, toksyczność, konsystencję itp. Należą 
do nich odpady remontowo-budowlane, 
zużyty sprzęt elektryczny, chemia używa-
na w gospodarstwach domowych (lakiery, 
rozpuszczalniki, przeterminowane lekar-
stwa), a także odpady wielkogabarytowe 
(meble, armatura sanitarna, opony itp.). 
Będzie można również zostawić selektyw-
nie zebrane odpady opakowaniowe i su-
rowcowe oraz odpady zielone.
Zorganizowanie dostępnego dla mie sz-
kańców stałego punktu jest wymogiem 
ustawowym. Stacjonarny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (nazywa-
ny powszechnie PSZOK) zlokalizowany 
będzie przy ul. Turystycznej, naprzeciwko
zakładu sortującego odpady HETMAN.
Od połowy roku 2016 w tym punkcie
przyjmowane były odpady problemo-
we raz w miesiącu (w soboty). Od no-
wego roku punkt będzie czynny 3 razy 
w tygodniu: w poniedziałki w godzinach 
1200 -1700, w środy w godzinach 800–
1300 i w soboty w godzinach 800–1400.
Jednocześnie zakończą działalność cy-
klicznie organizowane mobilne punk-
ty zbierania odpadów na pętlach au-
tobusowych w Starej Wsi, Szamotach
i Rozalinie, a także punkt zbierania
odpadów niebezpiecznych oraz odpa-
dów elektrycznych i elektronicznych
na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego
Nadarzyn Sp. z o. o. przy ul. Granicznej 4
w Nadarzynie.
Z PSZOK-u w Nadarzynie będą mogli 
bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy 

Nadarzyn, objęci gminnym systemem 
zbiórki odpadów komunalnych. W celu 
niedopuszczenia do nadużyć (przyjęcia 
odpadów od osób nieuprawnionych) pra-
cownik obsługujący punkt w uzasadnio-
nych przypadkach będzie mógł zażądać 
od przywożącego odpady podpisania do-
kumentu poświadczającego uprawnienia 
do bezpłatnego przyjęcia odpadów lub 
udowodnienia tego faktu w inny sposób, 
określony w regulaminie PSZOKu.
Osoby przywożące odpady w ilościach 
wskazujących na ich prawdopodobne 
pochodzenie z działalności gospodarczej 
(zwłaszcza duże ilości odpadów remonto-
wo–budowlanych), które nie są zaliczane 
do odpadów komunalnych, a także osoby 
spoza Gminy Nadarzyn nie będą upraw-
nione do bezpłatnego pozostawienia od-
padów. Będą mogły to zrobić na zasadach 
komercyjnych.

KP

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
wszczęło postępowanie administra-
cyjne mające na celu przedłużenie ze-
zwolenia dla fi rmy Fel-Car Sp. z o. o.
na zbieranie w „Żabieńcu” mas ziem-
nych, gruzu betonowego i ceglanego. 
Poprzednie zezwolenie również wy-
dane na rok przez Starostwo wygasa
w grudniu. Jak długo jeszcze hałda 
odpadów będzie szpeciła krajobraz?

„Żabieniec” to nazwa zwyczajowa miej-
sca, w którym w 2015 roku powstało
gruzowisko. Wielka hałda odpadów wi-
doczna z ulicy znajduje się na terenie
nieruchomości nr 159/2 w miejscowości
Młochów (na wysokości fi rmy Schenker).
Na jej powstanie zgodę wydało staro-
stwo powiatowe w Pruszkowie. Zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach masy 
ziemne, gruz betonowy i ceglany stanowią 
odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05
04. Decyzja Starosty Pruszkowskiego Nr
711/2015 z dnia 7 października 2015 r.,
która zezwalała na zbieranie tych odpa-
dów traci ważność z końcem roku. Firma
Fel-Car Sp. z o. o. wystąpiła o przedłu-
żenie ważności decyzji starosty o kolejny 
rok.

Z naszych informacji wynika,
że w Starostwie wszczęto postępowanie,

które nie tylko przedłuży istnienie gruzo-
wiska o kolejny rok, ale i możliwość jego 
dalszego powiększenia się w granicach 
działki.

O gruzowisku w Żabieńcu pisaliśmy już 
na przełomie 2015 i 2016 roku. Gmina 
w tej sprawie nie jest stroną – zdanie 
Gminy nie jest wiążące i nie może bloko-
wać niekorzystnych - z punktu widzenia 
mieszkańców - decyzji Powiatu. Sprawa 
kupy ziemi, gruzu i betonu była bagate-
lizowana i nazywana „awanturą o nic”. 
Za sprawą nagłośnienia tematu w me-
diach i protestów Gminy teren został od-
powiednio zabezpieczony, ogrodzony 
i oznakowany. Nie zmienia to faktu, 
że kupa odpadów miała po roku zniknąć. 
Tymczasem może zostać na kolejny rok 
i powiększyć się.

Przypominamy: powstanie góry odpa-
dów w Żabieńcu wywołało ostrą reak-
cję ze strony władz gminy Nadarzyn. 
Pisaliśmy o tym w Wiadomościach 
Nadarzyńskich w listopadzie i grudniu 
2015 roku oraz w styczniu 2016 roku.

30 września 2015 r. do Urzędu Gminy 
Nadarzyn wpłynęło ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie zawiado-
mienie o wszczęciu postępowania ad-
ministracyjnego. Dotyczyło ono wyda-

nia decyzji na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania odpadów na wyso-
kości fi rmy Schenker w Żabieńcu (na-
zwa zwyczajowa). Wniosek o zezwole-
nie na zbieranie takich śmieci na terenie 
naszej gminy wpłynął do władz powiatu 
3 września 2015 r. Gmina pismo otrzy-
mała „do wiadomości”. Dla Starostwa 
nie byliśmy i nie jesteśmy stroną w sprawie 
i nie przysługiwało nam prawo do odwo-
łania się od podjętych decyzji. Mogliśmy 
w terminie siedmiu dni przedstawić swoje 
uwagi. Nasze stanowisko nie było wiążące 
dla Starostwa. Decyzja zapadła - negatyw-
na dla gminy i przez ponad rok zbierane 
były odpady!

Stanowisko Gminy Nadarzyn we wspo-
mnianej sprawie było i jest jednoznacznie 
negatywne. Wbrew interesom mieszkań-
ców, Starostwo zgodziło się na zbieranie 
na terenach zalewowych, nieposiadających 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i wchodzących w skład 
obszarów zabytkowych (będących pod 
pieczą Konserwatora Zabytków) takich 
śmieci jak między innymi gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów!

red

PSZOK stacjonarny przy ul. Turystycznej – czynny 

od 2 stycznia 2017 roku
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Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
Przed nami jeszcze kilka miesięcy zimy,
dlatego przygotowaliśmy dla Państwa
„ściągę” dotyczącą utrzymania o tej po-
rze roku dróg na terenie naszej gminy.
Na terenie gminy Nadarzyn oprócz dróg,
które zarządzane są przez gminę, znajdują 
się drogi krajowe, wojewódzkie i powiato-
we. Ich zarządcą są odpowiednio Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich 
w Warszawie Rejon Drogowy Otwock 
Piaseczno z/s w Otwocku oraz Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie. Gmina Nadarzyn
nie jest organem, który odpowiada za ich
stan, utrzymanie i odśnieżanie.
Za zimowe utrzymanie dróg 
na terenie Gminy Nadarzyn odpowiadają 
odpowiednio:
- za drogi krajowe – (S8) Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad – całodobowa
informacja drogowa 7 dni w tygodniu nr tel.
19 111. Można nie tylko zgłosić trudne wa-
runki (zaśnieżenie czy oblodzenie) na dro-
dze, ale także dowiedzieć się przykładowo
dlaczego stoimy w korku? Ważne, aby po-
dać kilometr (oznaczenia cyfrowe na słup-
kach) oraz kierunek jazdy.
- za drogi wojewódzkie – Mazowiecki
Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno z/s
w Otwocku. Informacje o stanie dróg moż-
na uzyskać w godz. od 7:00 do 15:00 pod nr
tel. (22) 779 30 20 oraz 779 30 29.
Ulica Błońska i droga nr 721 Nadarzyn
– Piaseczno III i IV standard. Oznacza
to, że w ramach standardu III jezdnia po-
winna być odśnieżona na całej szerokości.
Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na:
skrzyżowaniach z drogami, z koleją, na od-
cinkach o pochyleniu >4%, przystankach
autobusowych, w terenie zabudowanym

i innych miejscach ustalonych przez zarząd 
drogi.
Standard IV oznacza jezdnię odśnieżoną 
na całej szerokości. Zwalczanie śliskości – 
jezdnia posypana na terenie zabudowanym 
oraz na odcinkach decydujących o możliwo-
ści ruchu.
Przewidziano również możliwe odstęp-
stwa od opisanych standardów. Po ustaniu 
opadów (standardy III i IV) luźny – 6 do 8 
godzin, zajeżdżony – występuje. Zaspy, ję-
zyki śniegowe – lokalnie 6 do 8 godzin, 
utrudnienia dla samochodów osobowych. 
W standardzie IV dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godzin.
Od stwierdzenia występowania zjawiska 
w miejscach wyznaczonych gołoledź 5 do 8 
godzin, szron, sadź 5 godzin, śliskość po-
śniegowa 6 do 10 godzin, lodowica 6 do 8 
godzin.
Drogi podlegają pod Rejon Drogowy 
Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy 
nr 3 w Piasecznie, tel. (22) 756 78 33, 
a koordynatorem ZUD jest Janusz Goss tel. 
602 235 796.
Zimowym utrzymaniem jezdni i pobo-
czy dróg powiatowych na terenie gminy 
Nadarzyn w sezonie 2016/2017 zajmie się 
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie 
Sp. z o.o. Wybrało go Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie w ramach przetargu z 08 li-
stopada 2016r jako oferenta proponującego 
najniższą cenę - 65694,65 zł usługi.
Natomiast zimowym utrzymaniem chodni-
ków przy drogach powiatowych na terenie 
gmin: Michałowice, Raszyn i Nadarzyn rów-
nież w ramach tego samego przetargu zaj-
mie się SOUTH STREAM S.A., Kotorydz 
z Tarczyna, który był jedynym oferentem.
Mieszkańcy gminy Nadarzyn informacje 
dotyczące odśnieżania dróg oraz chodni-
ków powiatowych znajdujących się w grani-

cach naszej gminy mogą zgłaszać pod nr. tel. 
(22) 738 15 57 w godzinach pracy Urzędu 
Powiatowego w Pruszkowie. W weeken-
dy, dni wolne i poza czasem pracy urzędu 
zgłoszenia należy kierować do Stanowiska 
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 
w Pruszkowie pod numer (22) 758  62  52.
Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada 
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. 
z o. o., zgłoszenia w dni powszednie w go-
dzinach pracy przedsiębiorstwa przyjmuje 
koordynator pod nr. tel. (22) 739 42 02. 
Można również dzwonić do sekretariatu 
tel. (22) 739-42-00 w poniedziałki od go-
dziny 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00. Przedsiębiorstwo 
uruchomiło również nowy numer - czynny 
w weekendy, dni wolne i poza czasem pracy 
Przedsiębiorstwa 512 013 877, pod którym 
można zgłaszać śliskie lub zasypane śnie-
giem drogi gminne.

Wykaz dróg powiatowych położonych 
na terenie gminy Nadarzyn:
• Pruszkowska,
• Rolna,
• Klonowa,
• Nad Utratą,
• Nadarzyńska,
• Al. Kasztanowa,
• Mazowiecka,
• Młochowska,
• Grodziska,
• Piotra i Pawła,
• Centralna,
• Sękocińska,
• Brzozowa,
• Parole droga nr 3101W,
• Wola Krakowiańska droga nr 2849W,
• Krakowiany droga nr 3103W,
• Krakowiany droga nr 2857W.

red.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie ratują dzieci w Afryce!
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie, im. 
Witolda Doroszewskiego, bierze udział 
w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory 
Świata” organizowanej przez UNICEF. 

j j

Uczniowie z naszej placazówki przygoto-
wują specjalne, charytatywne laleczki będą-
ce symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą 
udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie 
dzieci umierają z powodu chorób, którym 
potrafi my zapobiegać. 
Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest po-
moc potrzebującym. Wychowujemy wraż-
liwych i otwartych na pomoc innym ludzi. 
Laleczki wykonywane są przez uczniów 
wszystkich klas, z pomocą nauczycieli oraz 
rodziców. Dzieci pracują z zaangażowa-
niem, czerpią radość z pracy, której efektem 
końcowym będzie pomoc rówieśnikom 
z egzotycznej Angoli.
„Wszystkie Kolory Świata” to globalna ak-

j

cja UNICEF, która już po raz czwarty jest 
realizowana w polskich szkołach. Jej celem 

jest wsparcie programów szczepień ratują-
cych życie dzieci w najuboższych krajach 
świata. W ramach akcji, uczniowie własno-
ręcznie projektują i szyją szmaciane lalecz-
ki. Każda z nich będzie miała nadane imię
i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po za-
kończeniu pracy, w szkole odbędzie się wy-
stawa laleczek.
17 stycznia 2017 r. dzieci zaproszą do szkoły 
rodziców, dziadków, opiekunów i społecz-
ność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać 
laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocze-
śnie uratować życie dziecku w Afryce prze-
kazując na ten cel darowiznę. W tym roku 
pomoc polskich uczniów będzie kierowana 
do Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom za-
grażają takie choroby jak cholera, odra, polio, 
gruźlica czy żółta febra. Projekt „Wszystkie
Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska,

j

Ambasador Dobrej Woli UNICEF.
Poprzez udział naszej szkoły w akcji
UNICEF, chcemy uświadomić dzieciom, 

że pomaganie może być przyjemne i wiązać 
się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, 
że dzięki ich zaangażowaniu można urato-
wać życie dziecka.
Poprzednie trzy edycje akcji „Wszystkie 
Kolory Świata” cieszyły się ogromnym 

j j

zainteresowaniem ze strony szkół i przed-
szkoli. Dotychczas w akcji uczestniczyło 
ponad 2000 placówek z Polski. Dzięki za-
angażowaniu całych społeczności lokalnych 
udało się pozyskać prawie 2 miliony złotych 
na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone, 
Czadzie i Sudanie Południowym. Zebrane 
fundusze umożliwiły zaszczepienie setek 
tysięcy dzieci.
„Wszystkie Kolory Świata” są częścią ogól-
nopolskiej kampanii UNICEF „Uratuj 
dziecko w Afryce”. Więcej informacji: www.
unicef.pl/afryka

Iwona Nowaczek-Pielacha

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie
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V Happening „Bądź bezpieczny na drodze”

O choinkach, reniferach i prezentach…

W Szkole Podstawowej w Kostowcu od-
był się V Happening „Bądź bezpieczny 
na drodze”. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez pracowników GODM 
„Tęcza” z Nadarzyna we współpracy 
z przedstawicielami Posterunku Policji
oraz Straży Gminnej. W przedsięwzię-
cie włączył się również Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego z Warszawy. 
Happening miał na celu przypomnie-
nie zasad bezpiecznego poruszania się
po drodze oraz zachęcanie dzieci i mło-
dzieży do noszenia po zmroku odblasków.
Zaproszeni goście w atrakcyjnej formie
przekazali uczniom najważniejsze zasa-
dy ruchu drogowego, zwłaszcza ruchu 
pieszych. Dzieci obejrzały fi lm na temat 
właściwego zachowania podczas prze-
chodzenia przez jezdnię, poruszania się 
po drogach. Uczniowie zobaczyli rów-
nież, jak prawidłowo oznakować rower.
Mogli porozmawiać z paniami z policji
i straży na temat właściwego i bezpiecz-
nego korzystania z jednośladów, a także
tego, jak ważne jest noszenie odblasków.
Młodzież z Gminnego Ogniska Dzie-
cięco-Młodzieżowego „Tęcza” przy-

gotowała wspaniały pokaz mody „Żyj 
neonowo-odblaskowo”. Modelki i mo-
dele zaprezentowali się w strojach roz-
świetlonych różnorodnymi elementami 
odblaskowymi. Widzowie mogli sami 
sprawdzić jak po zmroku wygląda osoba 
nosząca elementy odblaskowe i porównać 
z widocznością osoby, która ich nie nosi. 
Uczniowie sami przekonali się, że nosząc 
odblaski są bardziej widoczni na drodze, 
przez co poziom ich bezpieczeństwa 
znacznie wzrasta.
Następnie wszystkie klasy wraz z wycho-
wawcami wzięły udział w konkursie do-
tyczącym znajomości przepisów ruchu 
drogowego oraz promującym noszenie 
odblasków. Okazało się, że uczniowie 
wspaniale poradzili sobie z praktycznymi 
zadaniami, wykonywanymi na przygoto-
wanych planszach. Dzieci przygotowały 
plakaty z hasłami promującymi noszenie 
odblasków.
Na koniec imprezy wszyscy jej uczestnicy 
otrzymali prezenty. Każdy uczeń dostał 
pakiet odblasków ufundowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
oraz przez GODM „Tęcza” i dyplom 

za udział w V Happeningu. Ponadto każ-
da klasa otrzymała grę dydaktyczną o ru-
chu drogowym. Niespodzianki sprawiły 
uczniom wielką radość.
Uczniowie w miłej atmosferze zabawy 
i współpracy poznali i utrwalili bardzo 
ważne zasady bezpieczeństwa na drodze. 
Bezpieczeństwo, czyli właściwe zacho-
wania i przeciwdziałanie wypadkom jest 
najistotniejszą sferą wychowawczą i pro-
fi laktyczną szkoły. V Happening „Bądź 
bezpieczny na drodze” był świetną okazją 
i wydarzeniem w naszym szkolnym kalen-
darzu, aby zwrócić uczniom szczególną 
uwagę na ich bezpieczeństwo. W pobliżu 
naszej szkoły trwają prace przebudowy 
drogi DK 1 w drogę ekspresową S8, dlate-
go będziemy stale przypominać uczniom 
i osobom dorosłym, jak ważne jest nosze-
nie odblasków po zmroku, zachowanie 
szczególnej ostrożności w ruchu pieszym 
i samochodowym.
Podziękowania za zorganizowanie 
V Happe  ningu w naszej szkole kierujemy 
do: pani Krystyny Masłowskiej, dyrek-
tor GODM „Tęcza” z Nadarzyna oraz 
pracowników i wychowanków „Tęczy”, 
którzy przygotowali całe przedsięwzięcie. 
Dziękujemy pani Małgorzacie Nowak, 
sierżant Komisariatu Policji w Nadarzynie 
oraz pani Annie Janickiej, inspektor Straży 
Gminnej w Nadarzynie. Dziękujemy 
panu Mariuszowi Sztalowi, kierowniko-
wi Wydziału szkoleń i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz panu Robertowi 
Zawadce, egzaminatorowi z WORD 
w Warszawie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kostowcu

Święta coraz bliżej, dlatego ostatnia lek-
cja biblioteczna dla nadarzyńskich przed-
szkolaków poświęcona była zwyczajom
bożonarodzeniowym oraz książkom o…
choinkach, reniferach i prezentach. 
W czwartek, 1 grudnia 2016, „Wiewiórki” 
– grupa starszaków z Publicznego 
Przedszkola w Nadarzynie odwiedziła
Oddział dla dzieci w Bibliotece Publicznej
Gminy Nadarzyn. Nasi najmłodsi czytel-
nicy opowiadali i ilustrowali rysunkami
wszystko, co kojarzy im się z nadchodzą-
cymi świętami. W dalszej części spotkania

dzieci wysłuchały jednej ze świątecznych
opowieści. Na koniec lekcji przyszedł czas
na samodzielne oglądanie książek. Były 
to książki nie byle jakie, lecz te najlepsze
na grudzień: o Mikołaju, choince, prezen-
tach, barszczu i reniferach. Spotkanie za-
kończyło się pamiątkową fotografi ą oraz 
rozdaniem niespodzianek, jakimi oka-
zały się okolicznościowe odblaski, które 
z pewnością przydadzą się w czasie dłu-
gich zimowych wieczorów.

biblioteka
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Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich

i Zuchowych „Wataha”

Zbiórka na Fundację Niezłomni
1 listopada 2016 r. w całej Polsce Fundacja 
Niezłomni organizowała kwestę na ekshu-
macje i identyfi kacje Żołnierzy Wyklętych. 
Niedawno mieliśmy okazję przekonać się 
jak ważna i potrzebna jest praca Fundacji. 
Dlatego do akcji włączył się Nadarzyński 
Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Wataha”, który nawiązał współpra-
cę z Fundacją, podczas przygotowań 
do pogrzebu por. Karola Łoniewskiego. 
Mimo zimna, zuchy i harcerze kwestowali 
na nadarzyńskim cmentarzu, dzielnie roz-
dawali ulotki i zbierali datki.
Akcja wpisuje się również w realizowaną 
przez Szczep Kampanię Bohater. W jej 
trakcie zuchy i harcerze poznają życiorysy 
wielu spośród Żołnierzy Wyklętych.
Jak co roku - 1 i 2 listopada, mimo desz-
czu, nadarzyńscy harcerze z pochodniami 
uczestniczyli w wieczornych procesjach 
na cmentarzu z modlitwą za zmarłych.

XXXI Harcerski Rajd „Szlakami

Jędrusiów”
Tradycyjnie Nadarzyński Szczep Drużyn 
Harcerskich i Zuchowych „Wataha” 
uczestniczył w XXXI Rajdzie Jędrusiów, 
który odbył się w dniach 11-13 listopada. 
Łącznie z kadrą wzięło w nim udział 20 
harcerzy z Nadarzyna. Przemierzaliśmy 
świętokrzyskie szlaki na dwóch tra-
sach (dla harcerzy i harcerzy starszych). 
Rajd rozpoczął się od uczestnictwa 
w bardzo uroczystych obchodach Dnia 
Niepodległości, na których obecni byli 
przedstawiciele władz miasta, powia-
tu, województwa i posłowie na sejm. 
Następnie na terenie Starachowic zosta-
ła przygotowana dla harcerzy b. ciekawa, 
detektywistyczna gra miejska. Drugiego 
dnia Rajdu, jak zwykle – spotkaliśmy się 
na apelu w lesie tychowskim, przy mo-

gile „Junaka” i „Kokoszki” – partyzan-
tów z oddziału „Jędrusie”. Za rok znów 
ruszymy na rajdowe trasy, niezależnie 
od pogody!
11 listopada harcerze, którzy na Rajd 
nie pojechali – włączyli się w obcho-
dy Dnia Niepodległości w Nadarzynie. 
Zuchy dzielnie uczestniczyły w uroczy-
stościach, mimo, że tego dnia było bardzo 
zimno. Jak zwykle na zakończenie wszyst-
kich rozgrzała pyszna gorąca grochówka.

Zostań św. Mikołajem
Jak co roku – nasza kadra, harcerze 
a nawet zuchy zaangażowali się w zbiór-
kę żywności dla ubogich rodzin. W tym 
celu zorganizowaliśmy warty w sklepach 
na terenie Nadarzyna (nawet 8-letnie zu-
chy z zapałem namawiały klientów skle-
pów do pomocy potrzebującym). Zbiórka 
rozpoczęła się już 25 listopada od włą-
czenia się w ogólnopolską świąteczną 
zbiórkę żywności, organizowaną przez 
Banki Żywności. Od 28 listopada do 22 
grudnia trwała harcerska akcja „Zostań 
św. Mikołajem”. Podczas akcji zebraliśmy 
ponad 2 tony artykułów żywnościowych. 

Po zwiezieniu i przeliczeniu żywności 
przekazaliśmy ją do miejscowego Caritasu.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Święcenia podharcmistrza Pawła
8 grudnia pojechaliśmy z reprezenta-
cją kadry do kościoła seminaryjnego 
w Warszawie, gdzie z radością uczestni-
czyliśmy we Mszy św., podczas której druh 
podharcmistrz Paweł Zakrzewski otrzy-
mał z rąk kardynała Nycza święcenia dia-
konatu. Dh. Paweł pochodzi z Nadarzyna 
i jeździ jako wychowawca na nasze letnie 
obozy i zimowiska. Na uroczystość przy-
jechało wiele osób z Nadarzyna, które 
chciały towarzyszyć mu w tak ważnym dla 
niego wydarzeniu.

Betlejemskie Światło Pokoju 2016

12 grudnia w Bazylice Archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyło 
się przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju harcerzom m.in. z województwa 
warszawskiego. Światło zostało zapalo-

j j

ne przez skautów w Grocie Narodzenia 
w Betlejem 9 grudnia. Dzięki skautom 
z wielu krajów i z różnych organiza-
cji dotrze ono przed świętami Bożego 
Narodzenia do poszczególnych parafi i, 
szkół, szpitali i domów na całym świecie. 
Na uroczystość wybrali się także harce-
rze z powiatu pruszkowskiego, w tym 
również z naszego Szczepu. Dh. Anna 
Murzynowska miała zaszczyt uczestniczyć 
w sztafecie i wnosiła światełko na wieżę 
przy kościele św. Anny. W tym roku akcja 
przebiega pod hasłem „Odważnie twórz-
my pokój”.

Dh. Magdalena Pawlica
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Eko Moda i jesienne inspiracje
Dziecko w wieku przedszkolnym jest goto-
we do poznawania przyrody, przeżywania jej 
piękna i bogactwa. W przedszkolu jest wiele 
okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości 
ekologicznej. Obejmują one zaznajomienie 
dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyro-
dą nieożywioną, a także uczenie ich dostrze-
gania i przeżywania piękna.
W ramach działań służących realizacji rocz-
nego planu pracy Publiczne Przedszkole 
w Nadarzynie zaplanowało wiele przedsię-
wzięć ekologicznych służących rozwijaniu 
postaw i świadomości przyrodniczej dzieci. 
Jednym z nich było zorganizowanie we-
wnątrz przedszkolnego konkursu. Impreza 
„Nasz przedszkolny kącik przyrody” odbyła 
się 18 października br. a przyświecało jej ha-
sło „Jesienne inspiracje”.
Założeniem projektu było uwrażliwienie 
dzieci na piękno przyrody i przygotowanie 
do świadomego poznawania oraz ochro-
ny otaczającego nas świata. Komisja miała 
niemały problem z wyłonieniem zwycięz-
cy konkursu. Wszystkie kąciki były piękne 
i kolorowe, bogate w różnorodne okazy 
przyrodnicze, dary jesieni. Nie zabrakło 
warzyw, owoców, zbóż, a nawet przetwo-
rów własnoręcznie wykonanych przez 
przedszkolaków. Dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych wykazały się również 
wiedzą dotyczącą zgromadzonych oka-
zów. Po długich obradach komisja w skła-
dzie: Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Nadarzynie p. Małgorzata Nowak, przed-
stawiciel Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Nadarzyn p. Krzysztof  
Pietrzykowski oraz przedstawicielki Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicznej,postanowili 
nagrodzić wszystkie grupy, a wyróżnieniem 
nagrodzić kącik przyrody znajdujący się 
w grupie Pszczółek..

Promowanie idei dbałości o środowisko 
naturalne wśród dzieci poprzez kształto-
wanie postaw proekologicznych i nawyków 

selektywnej zbiórki było celem przewodnim
kolejnego przedsięwzięcia ekologicznego
zorganizowanego w naszej placówce – II
między przedszkolnego konkursu –„Eko
Moda”.

Po raz kolejny w konkursie wystartowa-
ły dzieci z ośmiu przedszkoli publicz-
nych i niepublicznych z terenu Gminy 
Nadarzyn. Do rywalizacji przyłączyli się tak-
że najmłodsi uczestnicy – dzieci ze żłobka
„Zaczarowany ogród”. Modele i modelki
prezentowali kreacje, które zostały wykona-
ne z surowców wtórnych min.: makulatu-
ry, plastiku, korków. Oryginalność strojów 
była dowodem na to, że inwencja twórcza
i wyobraźnia dzieci oraz ich opiekunów 
nie zna granic. Konkurs był doskonałą oka-
zją do wspólnej zabawy, a także dowodem
na to, że z „niczego” można zrobić coś po-
mysłowego, coś co daje dużo radości, zaba-
wy i satysfakcji.
Modelki i modele dumnie prezentowali
swoje stroje, krocząc po czerwonym dywa-
nie przy dźwiękach muzyki. Jury konkursu,
w skład którego wchodzili przedstawiciele
gminnego Referatu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska p.Sylwia Łazowska, P.U. Hetman
p.Mieczysław Ciechomski oraz przedstawi-
cielki Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
byli pod ogromnym wrażeniem prezento-
wanych strojów. Werdykt nie mógł być inny 
– wszystkie dzieci zostały zwycięzcami!!!.
Każdy laureat konkursu otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz upominek.
Pragniemy jeszcze raz podziękować wszyst-
kim uczestnikom konkursu za wspólną za-

bawę, placówkom za zaangażowanie w dzia-
łalność proekologiczną oraz fundatorom 
upominków, którymi byli gminny Referat 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Referat 
Promocji i P.U. Hetman.

W ramach uświadamiania dzieciom odpo-
wiedzialności za stan środowiska w naszym 
przedszkolu odbywa się całoroczna zbiór-
ka surowców wtórnych m.in.: makulatury, 
korków plastikowych. Współpracujemy 
również z fi rmą REMONDIS prowadząc 
zbiórkę elektrośmieci.
Podjęte przedsięwzięcia ekologiczne mają 
na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej 
dzieci z własnym środowiskiem przyrod-
niczym i społecznym, uświadomienie skut-
ków zanieczyszczenia gleby, wody oraz 
powietrza. Ufamy, że uwrażliwianie dzieci 
na potrzebę dbałości o otaczające nas śro-
dowisko będzie kolejnym krokiem do roz-
woju postaw proekologicznych młodego 
pokolenia.
Dziękujemy wszystkim instytucjom, które 
współpracują z naszym przedszkolem w ra-
mach szerzenia świadomości ekologicznej 
naszych wychowanków.

P. P. Nadarzyn

Małgorzata Kmiecik

Zatwierdzony harmonogram dyżurów aptek 
z terenu gminy Nadarzynna styczeń 2017r.

Apteka ul. Błońska 6B dyżuruje w dniach 2 – 8 stycznia 2017 r.
Apteka ul. Katowicka 62 hala A lok.10 dyżuruje w dniach 9 – 15 stycznia 2017 r.
Apteka ul. Mszczonowska 58Adyżuruje w dniach 16 – 22 stycznia 2017 r.
Apteka ul. Sitarskich 1dyżuruje w dniach 23 – 29 stycznia 2017 r.
Apteka ul. Mokra 1, Kajetanydyżuruje w dniach 30 stycznia – 5 lutego 2017 r.

k



12 (213) grudzień 2016 19

Wiadomości Nadarzyńskie

•  Po południu 2 listopada br. zastęp został 
wezwany do usunięcia powalonego drze-
wa, które upadło na drogę w miejscowości 
Stara Wieś. Do sunięcia przeszkody ko-
nieczne było użycie piły.

•  11 listopada br. w godzinach popołudnio-
wych zastęp został wezwany do wyjaz-
du do Młochowa na ulicę Mazowiecką. 
Po rozpoznaniu przez OSP Młochów, 
jednostka z Nadarzyna została zawrócona 
do remizy.

•  14 listopada br. zastęp został wezwany 
do rzekomo palących się trocin przy Alei 
Katowickiej. Na miejscu okazało się, 
że sterta trocin jedynie paruje. Działania 
polegały na dokładnym sprawdzeniu 
oraz oznakowaniu miejsca składowania 
trocin. Działania podjęto w godzinach 
przedpołudniowych.

•  Przed południem 18 listopada br. zastęp 
uczestniczył w usuwaniu skutków kolizji 
dwóch aut w miejscowości Urzut na Alei 
Katowickiej. Strażacy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia. W akcji uczestniczyło także 
OSP Młochów oraz PSP Pruszków.

•  Działania strażaków z OSP Nadarzyn 
nie ograniczają się wyłącznie do interwen-
cji w ramach wezwań dyspozytora z PSP 
Pruszków. 19 listopada br. na terenie na-
szej jednostki gościliśmy harcerzy - druh-
ny i druhów z niemal wszystkich jednostek 
OSP w powiecie Pruszkowskim, jak i dru-
hów z PSP Pruszków. Liczne grono gości 
stawiło się na warsztaty z ratownictwa dro-
gowego oraz medycznego. Celem zajęć 
było zademonstrowanie niekonwencjonal-
nych metod uwalniania osób poszkodo-
wanych z wraków aut, jak i udzielania im 
pierwszej pomocy.

•  Do akcji mrożącej krew w żyłach doszło 
22 listopada br. Otrzymaliśmy wezwa-
nie do palącego się samochodu na ul. 
Sitarskich. Po przybyciu do jednostki i uzy-

skaniu dokładniejszych informacji zorien-
towaliśmy się, że pali się samochód na ty-
łach budynku naszej remizy.

Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, było 
duże zadymienie, a ogień powiększał się 
z sekundy na sekundę. Trzeba było natych-
miast przystąpić do działań ratowniczych. 
Zastęp udał się samochodem GBA Renault 
Midlum żeby ugasić samochód i zneutra-
lizować zagrożenie rozprzestrzenienia się 
pożaru.

Na miejscu w trakcie prowadzonej akcji 
polegającej na ugaszeniu pojazdu, okazało 
się że świadkowie widzieli biegnącego czło-
wieka, który wyskoczył z samochodu w cza-
sie gdy ten już był zadymiony. Dowodzący 
akcją poprosił stanowisko kierowania 
w Pruszkowie o zadysponowanie drugiego 
zastępu OSP Nadarzyn do pomocy, w po-
szukiwaniach tej osoby. Było podejrzenie 
że osoba ta, mogła ulec podtruciu i leżeć 
gdzieś nieprzytomna.

Po przybyciu na miejsce drugiego zastę-
pu i rozpoczęciu poszukiwań, okazało się 
że mieliśmy rację. Nieopodal znaleziono 
nieprzytomną i nieoddychającą osobę. 
Okazało się, że był to kierowca z palącego 
samochodu. Natychmiast przystąpiliśmy 
do działań mających na celu przywrócenie 
funkcji życiowych.

Te dramatyczne działania okazały się być 
na szczęście tylko ćwiczeniem i wymyśloną 
pozoracją. Tego dnia PSP Pruszków prze-
prowadziło kontrolę gotowości bojowej 
jednostki OSP Nadarzyn. Ocena sprzętu, 
który mamy na wyposażeniu jednostki i do-
kumentacji prowadzonej przez naczelnika 
oraz gospodarza, a także przeprowadzonej 
akcji ratowniczej dała nam 41 punktów. 
Do oceny bardzo dobrej zabrakło nam je-
dynie dwóch punktów. Dziękujemy za tak 
przeprowadzoną kontrolę, była to naprawdę 
bardzo dobra lekcja dla nowych strażaków, 

którzy brali udział w ćwiczeniu i utrwalenie 
procedur dla trochę bardziej doświadczo-
nych strażaków.

Wszystkim druhom, którzy przybyli na we-
zwanie i brali udział w jesiennej kontroli 
DZIĘKUJEMY. Takie pozoracje i ćwicze-
nia mogą przynieść same pozytywy w dzia-
łaniach strażaków ochotników, dzięki takim 
akcjom poziom naszej służby dla społe-
czeństwa będzie się stale podwyższał.

•  Nocą 24 listopada br. zastęp został wezwa-
ny do przewróconego samochodu cięża-
rowego w miejscowości Rusiec. Działania 
obejmowały zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia oraz uprzątnięcie jezdni. Na miej-
scu obecna była również policja oraz PSP 
Pruszków.

•  W godzinach wieczornych 28 listopada 
br. zastęp uczestniczył w usunięciu plamy 
cieczy ropopochodnej na ulicy Grodziskiej 
w Starej Wsi.

•  Popołudnie i wieczór 30 listopada br. były 
dla strażaków z zastępu bardzo pracowite, 
gdyż wezwano ich do dwóch interwencji. 
W godzinach popołudniowych strażacy 
z OSP Nadarzyn usuwali skutki kolizji 
dwóch aut osobowych, do której doszło 
na trasie S8 w Urzucie. Prowadzone przez 
nich działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i uprzątnięciu jezdni 
z substancji ropopochodnej. Na miejscu 
obecne były także PSP Pruszków oraz po-
licjanci z WRD Pruszków.

•  Natomiast wieczorem zastęp został we-
zwany do samochodu osobowego, któ-
ry dachował na trasie S8 w Nadarzynie 
na wysokości Centrum Słuchu i Mowy. 
Zadaniem strażaków ochotników było 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W dzia-
łaniach uczestniczyły także dwa zastępy 
PSP Pruszków oraz policjanci z WRD 
Pruszków.

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

Mieszkańcom Gminy Nadarzyn
życzymy zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzeniaż

z y zy

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017
Zarząd i Druhowie OSP Nadarzyn

Krzysztof  Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Straż Gminna w Nadarzynie
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

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

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

 Zima zbliża się do nas i pierwsze opady 
śniegu oraz przymrozki mamy już za sobą. 
W takich sytuacjach musimy być uważniej-
si jeśli chodzi o kierowanie pojazdami, ale 
również przemieszczanie się pieszo. Co 
roku w całym kraju w okresie zimowym 
wzrasta liczba urazów ciała spowodowa-
nych upadkami na śliskiej nawierzchni. 
Apel do osób, w zakresie których jest dba-
łość o właściwy stan dróg i chodników, ale 
również do tych, którzy tymi drogami się 
poruszają. Jak wiadomo w takich warun-
kach pośpiech nie jest najlepszym rozwią-
zaniem więc zaplanujmy sobie pobudkę 
np. o kwadrans wcześniej, co pozwoli 
nam bez stresu dojechać do pracy, czy też 
odwieźć dzieci do szkół, przedszkoli. Jak 
wiemy, mrozy potrafi ą płatać fi gle rów-
nież pojazdom, które o kiepskiej kondycji 
akumulatora przypominają nam w naj-
mniej odpowiednim momencie. Tu z po-
mocą może przyjść Straż Gminna, która 
na wyposażeniu radiowozu posiada prze-
wody rozruchowe. (szczegóły w materia-
le na stronie 21). Pragnę również przy-
pomnieć kierowcom o odśnieżaniu auta 
przed jego uruchomieniem. Nie wszyscy 
mamy garaże, a przy intensywnych opa-
dach śniegu auto może pokryć warstwa 
białego puchu. Apeluję o staranne odśnie-
żanie nie tylko przedniej szyby. Widuje się 
samochody z czapami śnieżnymi na „ma-
skach” i niewielkim paskiem zeskrobane-
go lodu na przedniej szybie. Kierowca ma 
mniejsze pole widzenia niż załoga czołgu 
czym stwarza poważne zagrożenie nie tyl-
ko dla siebie ale dla innych użytkowników 
dróg a nawet chodników. Dla własnego 
bezpieczeństwa i komfortu jazdy odśnie-
żając samochód należy pamiętać o jego 
dachu, lusterkach, przedniej, tylnej i bocz-
nych szybach, światłach, „masce”, nume-
rach rejestracyjnych a jeśli mamy czujniki 
cofania i kamerki, to również o nich.

Uwaga na złodziei
Okres zimowy to również przygotowania 
do Świąt oraz sylwestra. W tym okresie 

y p yg

aktywność złodziei jest wzmożona więc 
apeluję o zwracanie szczególnej uwagi 
na zabezpieczenie swoich domów, nie po-
zostawienie w samochodach na parkin-
gach żadnych przedmiotów, które mogą 
zainteresować innych. W miejsca niedo-
stępne chować portfele, bo obserwacje 
własne pokazują, że szybko odchodząc 
od kasy, kartę czy portfel wkładamy np. 
do kieszeni kurtki, która wcale nie jest naj-
trudniejszym miejscem dla kieszonkow-
ców. Poza tym tłumy w sklepach również 
stwarzają doskonałą okazję na „szybkie 
wzbogacenie się”.

Święta oraz sylwester to czas, który nie za-
wsze spędzamy w domu. Gdy spędzamy 
Wigilię u rodziców, I dzień świąt u cioci 
a sylwestra poza domem warto powiado-
mić sąsiada, który być może w tym czasie 
zostanie w domu. Można go poprosić, aby 
zwrócił uwagę, czy ktoś nie kręci się koło 
naszego domu czy mieszkania podczas 
naszej nieobecności. W takich sytuacjach 
sąsiad może okazać się prawdziwym 
skarbem.

Bezpieczna zabawa fajerwerkami
Jeśli mowa o zabawie sylwestrowej 
i tradycjami z nią związanymi należy 
przypomnieć, że w tym czasie wzra-
sta zagrożenie związane z używaniem 
materiałów pirotechnicznych. Należy 
podkreślić, iż najczęstszymi przy-
czynami wypadków, w związku 
z użytkowaniem wyrobów pirotech-
nicznych jest brak wyobraźni, chęć 
zaimponowania innym oraz brak od-
powiedzialności. Ponadto do tych 
przyczyn możemy śmiało zaliczyć 
brak zachowania należytej ostroż-
ności, manipulowanie przy fajerwer-
kach, które wcześniej nie wybuchły, 
bądź celowe i bezmyślne kierowa-
nie takich materiałów w stronę in-
nych osób. Tym samym przez takie 
zachowania użytkownicy fajerwer-
ków narażają nie tylko swoje życie 
i zdrowie lecz również innych osób, 
nie mając świadomości, iż taka „za-
bawa” może spowodować nawet trwa-
łe kalectwo. W związku z powyższym 
szczególnie rodzice/opiekunowie powin-
ni zwrócić na to uwagę, gdyż to oni będą 
odpowiadać za ewentualne szkody wy-
rządzone przez swoich podopiecznych. 
Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki nie są 
zabawkami i odpalać mogą tylko dorośli, 
jednak również z zachowaniem szczegól-
nej ostrożności.
Ponadto odpowiedzialność mogą ponieść 
także osoby, które sprzedadzą materiały 
pirotechniczne nieletnim. Taki czyn stano-
wi przestępstwo zart. 37 Ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 roku o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznacze-
niu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 
2001 r., Nr 67, Poz. 679), który mówi:
„Kto sprzedaje wyroby pirotechnicz-
ne, wyłączone spod koncesjonowania 
lub broń, na posiadanie której nie jest 
wymagane pozwolenie, osobom nie-
pełnoletnim, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2.”
Warto również w tym czasie pomyśleć
o naszych pupilach. Wiele psów i kotów 
nie lubi kanonady fajerwerków. Zdarzają 
się przypadki, że wystraszony wystrzałami
pies czy kot uciekł właścicielowi. Warto
poradzić się weterynarza jak oszczędzić
im stresu, a na spacer wyjść nim zaczną 
się wystrzały fajerwerków.

Odśnieżamy nie tylko chodniki
Wzorem wcześniejszych lat, chciałbym
również przypomnieć właścicielom nie-
ruchomości, administratorom oraz oso-
bom odpowiedzialnym, o obowiązku
odśnieżania chodników, usuwania nawi-
sów śnieżnych oraz sopli lodowych, które
mogą powodować niebezpieczeństwo m.
in. dla przechodniów. Do obowiązków 
w/w należy również oznakowanie w spo-
sób widoczny takich miejsc. W przypadku
obfi tych opadów śniegu należy również
pamiętać o konieczności usuwania go
z wielkopowierzchniowych dachów (hale,
magazyny itp.), gdzie ciężar zalegającego
śniegu może spowodować przeciążenie
konstrukcji.
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz regu-
laminem w sprawie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, właściciele nie-
ruchomości zobowiązani są do uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości udostępnionej
do użytku publicznego oraz chodnika-
położonego bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.
Wszelkie nieprawidłowości związane
z odśnieżaniem dróg, uszkodzeniem linii
napowietrznych itp. proszę zgłaszać dy-
żurnemu Straży Gminnej, który zobowią-
zany jest do niezwłocznego powiadomie-
nia odpowiednich służb i zobligowania
ich do podjęcia stosownych działań.

ę wszystkim PańŻyczę ństwu 
 spokojnych i wzdrowych, w szczegól-
ości bezpiecznycno ch 
Bożego NarodŚwiąt dzenia,

zp z y

że wspaniałej zaa takż abawy 
sylwestrowej, 

by rok 2017 rozpocząć w dobrej b k 20by rok 20 d b jw dobrej 
cji dążąc do spełkondycj łnienia 
żonych postanowzałoż wień.

Adam PiskorA z
ndant Straży GmKomen minnej 
w Nadarzynie
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Akumulator zastrajkował? Strażnik gminny pomoże!

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

Wzorem poprzednich lat Nadarzyńscy 
Strażnicy Gminni także w tym roku po-
magają zmotoryzowanym mieszkań-
com. Gdy po mroźnej nocy akumulator 
nie chce współpracować, a sąsiada nie ma, 
to na pomoc można wezwać strażników 
gminnych – tel. 22 720 08 67.
Strażnicy uprzedzają, że w pierwszej ko-
lejności będą interweniować na zgłosze-

nia dotyczące zagrożenia życia lub mienia. 
Dlatego jeśli zadzwonimy z problemem 
rozładowanego akumulatora, niewyklu-
czone, że na ich przyjazd będziemy musie-
li trochę poczekać.Jednak obiecują, że jak 
tylko będą mieli wolną załogę, to chętnie 
pomogą mieszkańcom naszej Gminy uru-
chomić samochód. Pierwsze wezwania 
zostały już zrealizowane. Na wyposażeniu 

radiowozu znajdują się przewody rozru-
chowe, pozwalające uruchomić samochód 
z rozładowanym akumulatorem.
Aby usprawnić i przyspieszyć pomoc war-
to pamiętać, że kiedy prognozy zapowia-
dają mroźne noce najlepiej auto parkować
w taki sposób, aby w razie potrzeby był 
łatwy dostęp do akumulatora.

Gmina niczym piękna dziewczyna przy-
brała odświętny strój. Choinkowe ilu-
minacje zdobią uliczne latarnie. Przed 
budynkiem urzędu stoi parometrowy ude-
korowany światełkami iglak. W sklepach 
wydłużają się kolejki, a półki lodówek za-
pełniają bożonarodzeniowymi rarytasami. 
W powietrzu unosi się atmosfera nerwo-
wego oczekiwania. To nieomylny znak, 
że nadchodzą święta.
Z przykrością stwierdzam, że czuję się 
zawiedziony, oszukany i rozczarowany. 
Jeszcze nie tak dawno, słyszałem obiet-
nice, nawet zapewnienia, że nadchodzące 
święta będą śnieżne i zimne. Cały kraj miał 
spowić skrzypiący pod nogami biały puch. 
Boże Narodzenie już za progiem, a śnie-
gu jak nie było, tak nie ma. Meteorolodzy 
zmienili front i zamiast białych świąt, 
przepowiadają ciepłe i deszczowe. Cóż 
taki mamy klimat... Niezależnie od po-
gody ten magiczny czas rozgrzewa nasze 
serca, rozczula i zmiękcza. Uwalnia drze-
miące gdzieś głęboko pokłady empatii, 
życzliwości, serdeczności i łagodności. 
Jest to czas wybaczenia, łaski i dzielenia 
się.

Wataha i Szlachetna Paczka

Podczas przedświątecznej zakupowej go-
rączki wiele osób dostrzegło w sklepach 
naszych harcerzy z Watahy. Starsi i mło-
dzi z równym zaangażowaniem namawiali 
kupujących do dzielenia się jedzeniem 
i wspierania zbiórki żywności dla najuboż-
szych. Wyjaśniali, jak niewiele trzeba, aby 
każdy z nas zrobił coś dobrego dla dru-
giego człowieka. Bezinteresownie został 
świętym Mikołajem.
Nie tylko harcerze zaangażowali się 
w pomoc potrzebującym. Na terenie na-
szej gminy od kilku lat sprawnie funk-
cjonują wolontariusze, między innymi 
ze Szlachetnej Paczki. Idea tej akcji jest 

nieco inna. Harcerze zabraną żywność 
przekazują do Caritasu, który zajmuje się 
rozdzielaniem jej osobom potrzebującym. 
W ramach Szlachetnej Paczki wolontariu-
sze spotykają rodziny, którym pomagają. 
Poznają ich historie, potrzeby, marze-
nia. Niejednokrotnie w pomoc angażują 
fi rmy i osoby prywatne. Takie wsparcie 
nie ogranicza się do pomocy material-
nej. Przywraca ludziom nadzieję, daje siłę 
do walki, poczucie, że nie są sami i mogą 
liczyć na pomocną dłoń.

WOŚP i wszystko gra

W świąteczno-noworocznym okresie już 
od ćwierćwiecza silniki rozgrzewa naj-
niezwyklejsza Orkiestra na świecie. Istny 
fenomen Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy Jurka Owsiaka. Jej organizator 
od początku twierdził, że będzie grała 
do końca świata i o jeden dzień dłużej. 
Mijają lata Orkiestra gra i kwestuje prze-
kraczając granice państw i kontynentów. 
W styczniu po raz kolejny zagra dla dzie-
ci i seniorów. Zebrane fundusze zostaną 
przekazane na wsparcie oddziałów ogól-
nopediatrycznych i zapewnienie godnej 
opieki medycznej osobom starszym.
Orkiestra zagra także w naszej gmi-
nie. Od dwunastu lat jej organizatorem 
na naszym podwórku jest NOK. Również 
w tym roku do wsparcia działań organi-
zacyjnych zgłosiło się nadarzyńskie gim-
nazjum, które jest współorganizatorem 
imprezy. Jak co roku akcję wesprzeć moż-
na na wiele sposobów, od przekazania pie-
niędzy kwestującym po udział w aukcjach 
i licytacjach. Cel jest szczytny, bo każdy 
z nas był dzieckiem i jeśli zdrowie pozwo-
li, będzie seniorem. Jeśli sami nie skorzy-
stamy z zakupionego w ten sposób sprzę-
tu medycznego, to na pewno ktoś z naszej 
rodziny lub znajomych.

Należy pamiętać, że żadna z tych wspania-
łych i potrzebnych akcji nie istniałaby bez 
wolontariuszy i darczyńców. Dlatego czu-
ję się ogromnie podbudowany wspania-
łą postawą naszej młodzieży. Nie siedzą 
przed komputerami uciekając od rzeczy-
wistości do świata wirtualnego. Nie sku-
piają się na sobie i własnych potrzebach 
- roszczeniach. Nie zamykają w świecie 
materialnych potrzeb. Wszyscy wolonta-
riusze, niejednokrotnie dzieci rezygnują 
z wolnego czasu, komfortu, wypoczyn-
ku i zabawy, aby cząstkę siebie poświęcić 
innym. Miejmy dla nich uśmiech i życz-
liwość bo, bez ich zaangażowania żadna 
akcja nie miałaby szans.
Z okazji zbliżających się świąt, życzę 
Państwu magii w sercach i duszach, 
uśmiechu, miłości i szczerej radości, zdro-
wia i tego, aby wbrew synoptykom święta 
jednak były białe.

AntyMalkontent

Pani
Bernadecie Boruszewskiej

wyrazy ubolewania 
i współczucia

z powodu śmierci
Mamy

składają Wójt 
oraz Pracownicy 
UG Nadarzyn
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Caritas
przy Parafi i
św. Klemensa
w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w NadarzynieList

Z życia parafi i... 

Przewodnicząca Parafi alnego Caritas

Stefania Łęcka - PZ Caritas

Tel. 728 947 323

Internet: www.parafi anadarzyn.pl, e-mail:parafi anadarzyn@wp.pl

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

„Każde dobro uczynione dla drugiego powraca 
do nas z podwójną mocą”

Drodzy Parafi anie Szanowni Państwo.
Dziękując za życzliwość i wszelkie formy wspar-
cia działalności Parafi alnego Caritas, życzymy 
na święta Bożego Narodzenia i na nadchodzący 
Nowy Rok wiele łask Bożych, radości i pokoju.

Parafi alny Zespół Caritas

Punkt Caritas mieści się w budynku
parafi alnym; czynny: wtorki 10.00 – 

12.00, czwartki 15.00 – 17.00

Z radością informujemy, że w listopa-
dzie 2016 Sakrament Chrztu przyjęły:
Rozalia Sabalińska, Lena Szafko, 
Anastazja Ciężki, Filip Bojarski.

Sakramentalny Związek Małżeński 
w listopadzie 2016 zawarły następują-
ce osoby:
Mateusz Botkiewicz – Aleksandra 
Zembrzuska.

Z przykrością informujemy, że w listo-
padzie 2016 odeszli z naszej Parafi i:
śp. Maria Branicka, śp. Marian Piech, śp. 
Jadwiga Falencik, śp. Ryszard Walenta
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych 
z naszych rodzin.

Ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz

Drodzy Parafi anie na święta Bożego Naro-
dzenia życzymy Bożego pokoju i radości, by 
wypełniały serca Wasze i Waszych bliskich. 
Niech Bóg, który jest miłością, będzie pośród 
Was. A betlejemska gwiazda zwiastująca 
Narodziny Zbawiciela niech rozświetla swo-
im blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także 
wszystkie dni Nowego 2017 Roku.

Z Bożonarodzeniowym pozdrowieniem 

ks. Proboszcz i ks. Wikariusze

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

SZYMBORSKA W., 
FILIPOWICZ K.: Listy. 
Najlepiej w życiu ma twój 
kot
Niepublikowane listy 
niez wykłej pary. Spędzili
ze sobą ponad dwadzie-
ścia lat, ale nigdy razem

nie zamieszkali. W chwilach rozłąki za-
wsze pisali do siebie listy. Listy zabawne,
liryczne, miłosne. Znajdziemy w nich i in-
tymne wyznania i ceny cielęciny czy jajek,
refl eksje nad własnym warsztatem pisar-
skim i nad twórczością kolegów, opowie-
ści o rodzinie i przyjaciołach.

WILCZYNSKA K.: Serce 
z bibuły
Jeszcze raz odwiedź z nami 
urokliwe Jagodno! Jego 
pozytywna energia wy-
pełni Twoje serce błogim 
ciepłem. Sagę Karoliny 
Wilczyńskiej pokochało 

już mnóstwo czytelniczek. Jagodno czeka 
na każdą kobietę, bo każda może odnaleźć 
w jego mieszkankach cząstkę siebie.

MRÓZ R.: Ekspozycja
Pewnego ranka turyści 
odkrywają na Giewoncie 
makabryczny widok – 
na ramionach krzyża po-
wieszono nagiego męż-

czyznę. Wszystko wskazuje na to, że za-
bójca nie zostawił żadnych śladów.
Winy z przeszłości nie dadzą o sobie za-
pomnieć. Okrutne zbrodnie muszą zostać
odkupione.

BANIEWICZ E.: Dżanus : 
dramatyczne przypadki 
Janusza Głowackiego
Pełna zwrotów akcji
opowieść o losach pol-
skiego pisarza, który 
po wprowadzeniu sta-
nu wojennego posta-

nowił nie wracać do Polski i zamieszkał
w Nowym Jorku. Elżbieta Baniewicz
opowiada o tych sukcesach, ale przede
wszystkim stawia pytania: jak i dlaczego
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tak poważny sukces polskiego pisarza stał
się możliwy. Książka świetnie udokumen-
towana i wspaniale zilustrowana.

MICHALAK K.: Leśna polana
Pierwszy tom Leśnej
Trylogii opowiada
o dramatycznych losach
Gabrieli i Wiktora, któ-
rych łączy miłość, ale
dzieli Zło bezwzględne
i okrutne, nie cofające
się przed niczym… Jest 

jednak zakątek, w którym ich drogi muszą 
się przeciąć: mały domek, ukryty gdzieś
w lesie, w otoczeniu wiekowych świer-
ków: Leśna Polana.

SEVERSKI V.V.: Niepokorni
Vincent V. Severski
wraca z kontynuacją 
trylogii o Wydziale Q.
Niepokorni to tytuł po-
dwójnie ekscytujący. To
zarówno zakończenie
serii, ale i jedna z naj-

mroczniejszych i najbardziej wciągających
powieści autora. Na takie zakończenie war-
to było czekać!

ALEXANDER J., SANDAHL I.:
Duński przepis na szczęście
Autorki książki próbu-
ją wyjaśnić, jak to się
dzieje, że duńskie dzie-
ci – i duńscy rodzice
– są najszczęśliwszy-
mi ludźmi na świecie.

Przekazują nam wiedzę o wychowywaniu
dzieci tak, aby były pewne siebie, odpor-
ne na przeciwności losu i zdolne do po-
dejmowania wyzwań, aby nie czuły się
samotne.

HASHIMI N. : Kiedy księżyc 
jest nisko
Odyseja odważnej Afgan-
ki, która wraz z rodziną 
próbuje przedostać się
do lepszego świata – 
pierwsza tak poruszająca
opowieść o uchodźcach.

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. 

Nadarzyńskie Gimnazjum „Szkołą Aktywną w Społeczności”
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II
w Nadarzynie jako jedna z nielicznych szkół
w Polsce zostało zakwalifi kowane do udzia-
łu w Międzynarodowym Programie „Szkoła
Aktywna w Społeczności”. Celem programu,
który będzie realizowany od grudnia 2016 r.
do sierpnia 2017 r., jest upowszechnianie
idei i rozwój szkół aktywnych w społeczno-
ści, promujących rozwój partnerstwa między 
szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących
obywateli, realizujących koncepcję uczenia się
przez całe życie.
Szkoły uczestniczące w programie przygo-
towują się do wdrażania Międzynarodowych
Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności
(ang. community schools). Standardy dotyczą 

następujących obszarów pracy szkoły: przy-
wództwo, partnerstwo, integracja społeczna, 
usługi, wolontariat, uczenie się przez całe ży-
cie, rozwój społeczności, angażowanie rodzi-
ców, kultura szkoły. 
Jednym z pierwszych elementów działań 
w ramach przystąpienia do programu SAS 
jest wspólna samoocena szkoły, która odbyła 
się w budynku naszego gimnazjum w dniach 
3-4 listopada 2016 r. W spotkaniach wzię-
li udział przedstawiciele nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, uczniowie, rodzice oraz 
przedstawiciele organizacji, instytucji i fi rm 
współpracujących z naszą szkołą. Podczas 
dwudniowego warsztatu naszą pracą kiero-
wała pani Elżbieta Królikowska-Tołwińska. 

Celem tych spotkań było uzyskanie informacji 
od zaproszonych gości o tym jak widzą naszą 
szkołę. Uzyskane informacje pomogły w za-
planowaniu działań ulepszających pracę szko-
ły - czyniąc ją w ten sposób szkołą pracującą 
w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym. 
Przed nami rok pracy w Programie, podczas 
którego będziemy rozwijać nasze działa-
nia w obszarach „Wolontariat” i „Usługi”. 
Szczególnie zależeć nam będzie na powołaniu 
Szkolnego Klubu Wolontariatu i aktywiza-
cji społeczności szkolnej w zakresie działań 
wolontariackich. 

Koordynator Programu SAS

Joanna Lis 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

www.nok.pl

Z cyklu Koncert dla dużych 

i małych

8 stycznia 2017 r. 
o godz. 16.00

zapraszamy na:

bajkę muzyczną
Don Kichot

Hiszpańska interaktywna 
bajka autorstwa Ericha Kastnera
w tłumaczeniu Juliana Tuwima

w opracowaniu słowno -muzycznym
Marceliny Sowy i Stefana Narojka.

Wystąpią:

Stefan Narojek - gitara

Mikołaj Tabako - trąbka

Jolanta Szyndler-Linette - instru-

menty perkusyjne

Marcelina Sowa - narracja i śpiew

Wstęp wolny

Ojciec Wojciech Waglewski – gitarzysta, kompozytor, wieloletni lider zespołu VooVoo. Fisz Emade to bracia, 
Bartek i Piotr Waglewscy. Jako pierwsi wprowadzili w polskim hiphopie miękkie brzmienia i miękkie teksty.

Waglewscy w wyjątkowy sposób mówią o sprawach ważnych, które dotyczą większości z nas, łącząc to z dojrzałą 
muzyką. Taki właśnie charakter ma nagrana przez ojca z synami, płyta „Matka, Syn, Bóg”: dojrzały, bogaty 

w pomysły i poważny.Płyta ukazała się 25 października 2013 i kilka dni po premierze singiel promocyjny pt. 
„Ojciec” trafi ł na 1. miejsce Listy Przebojów Programu Trzeciego. Jej producentem muzycznym jest Emade, który 

także gra we wszystkich utworach na perkusji. Słowa napisali Fisz (głos, gitara basowa) i Wojciech Waglewski 
(głos, gitary). Kompozycje w większości należą do Wojciecha Waglewskiego. 

Bilety: 50 zł/45 zł (z kartą mieszkańca) w sprzedaży od 9 stycznia 2017 r. w kasie NOK
(poniedziałek-czwartek w godz. 13.00-19.00; piątek 10.00-17.00), w dniu koncertu od godz.18.00.

Uwaga: 
Istnieje również możliwość zakupu biletu online na stonie:www.nok.pl, w zakładce Rezerwacja

(od 9 stycznia do 18 stycznia).

22 stycznia 2017r.
o godz. 15.00 

warsztaty fi lozofi czne dla dzieci 5-7 lat
 o 16.00 

z cyklu Teatrzyk w Walizce zapraszamy na musical
lalkowy Teatru Itakzagramy

„Pimpuś Sadełko”
Pimpuś Sadełko, mały rozpieszczony jedynak nie chce 

się uczyć. W głowie mu raczej psoty i podjadanie 
smakołyków, dlatego w szkole ma opinię łobuziaka. 
Co się wydarzy i czy Pimpuś kiedykolwiek się zmieni 

na lepsze, przekonajcie się sami!Spektakl oparty
na „Szkolnych przygodach Pimpusia Sadełko” Marii 
Konopnickiej, książeczce znanej z pewnością wielu

dorosłym i dzieciom. Rozbrykanemu Pimpusiowi i jego 
przygodom towarzyszą, wpadające w ucho, piosenki. 
Zapraszamy wszystkich miłośników kocich psot bez 

względu na wiek.

Scenariusz i reżyseria: Joanna Mazewska
Muzyka: Katarzyna Waszkiewicz

Scenografi a i lalki: Dorota Jarząbek – Rogaczyk oraz 
Joanna Mazewska

Grafi ka: Marta Jasińska

Wstęp: 5zł/dziecko

Zbigniew Chmielewski 
w Galerii 51m²

Kiedy myślę o twórczości Zbyszka Chmielewskiego 

do głowy przychodzi mi jedno słowo – wytrwałość. 

I nie chodzi tylko o to, że Zbyszek wciąż tworzy 

pomimo tego, że rynek nie jest dla artystów zbyt 

łaskawy, ale przede wszystkim o to, że wciąż po-

szukuje i że nie staje się estetycznym niewolnikiem 

jakiejkolwiek wypracowanej przez siebie formy. 

Wciąż zapuszcza się w nowe zakamarki kompozy-

cji, koloru, techniki. Wciąż na nowo defi niować 

musi swój stosunek do czystej jeszcze kartki, 

płótna, deski. To pasjonująca artystyczna droga, 

która z założenia nie ma końca.1 – napisał Artur 

Marcinkowski – kurator jednej z poprzednich 

wystaw naszego gościa. Kolejny przystanek tej 

niezwykłej artystycznej podróży będzie miał mie-

jsce w nadarzyńskiej Galerii 51m². 

1 http://wystawagaleria.pl/melanz-zbyszka-chmielewskiego-benka/

Na wernisaż wystawy 

Zbigniewa Chmielewskiego, absolwenta 

warszawskiej ASP zapraszamy 28 stycznia, 

na godzinę 17:00 do siedziby NOK. 

WSTĘP WOLNY!!!

Zbigniew Chmielewski

W latach 1988-1993 studiował w Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. W w 1993 roku otrzymał 

dyplom z wyróżnieniem roku w pracowni pro-

fesora Mieczysława Wasilewskiego (aneks 

z rysunku w pracowni profesor Zofi i Glazer, aneks 

z malarstwa w pracowni prof. Tchórzewskiego). 

W latach 1992-1993 pełnił obowiązki asystenta 

w pracowni rysunku profesor Zofi i Glazer. W la-

tach 2003-2006 rokiem pracował jako asystent 

kuratora w Małej Galerii ZPAF-CSW Zamek Ujaz-

dowski w Warszawie. Brał udział w wystawach 

indywidualnych i grupowych w kraju i zagranicą, 

między innymi: w CSW Zamek Ujazdowski, Galerii 

Promocyjnej, Galerii Wystawa, Galerii Kadr. Jego 

prace znajdują w prywatnych zbiorach w kraju 

i zagranicą. 

Dorota Suwalska

WAGLEWSKI 

FISZ

EMADE

W NOK
21stycznia 2017r., 

godz. 19.00
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28 stycznia 2017r. 
o godz. 19.00

zapraszamy na 

KONCERT NOWOROCZNY

 ACH,TEN WIEDNIA CZAR...
Wykonawcy:

Grażyna Mądroch-sopran koloraturowy

Iwona Tober - sopran

Jan Zakrzewski-tenor

Ryszard Morka-bas 

Adam Sychowski i Orkiestra Kameralna INTERMEZZO

 Stanisław Banasiuk- prowadzenie

W programie koncertu popularne arie operowe 
i operetkowe, m.in. St. Moniuszki, G. Verdiego,
J. Off ennbacha, J. Straussa, F. Lehara.

Bilety w cenie: 30 zł/25 zł (z kartą mieszkańca) ł

w sprzedaży od 16 stycznia 2017 r. w kasie NOK 

(poniedziałek-czwartek w godz. 13.00 -19.00; piątek 
10.00-17.00), w dniu koncertu od godz.18.00. 

7 grudnia 2016 r. miałam ogromną przyjemność prowadzić w świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Młochowie Rodzinne Warsztaty Tea-
tralne. Zależało mi, aby dorośli i dzieci chociaż przez chwilę znaleźli się we wspólnej przestrzeni teatralnej. Chciałam, aby uczestnicy zapomnieli o codziennym podziale ról. 

Uważam, że w teatrze klasyczna hierarchia i wiek nie mają znaczenia, liczy się wyobraźnia i chęć podróży w głąb innego świata.

Program warsztatów oparty był w dużej mierze na improwizacji. Improwizacja pomaga w nauce aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uczy jak być otwartym 

na pomysły, szybko reagować, używać wyobraźni, współpracować, używać właściwie swoich emocji, angażować się.

Działająca w świetlicy (pod moim kierunkiem) Grupa Teatralna Biedronki i nasi goście uczestniczyli w każdej impro-zabawie z ogromnym zaangażowaniem.

Fantastycznie obserwowało się grupę ludzi, która jest otwarta na siebie - na swoje pomysły. To był wyjątkowy wieczór. Dziękuję wszystkim, którzy ten grudniowy wieczór postanow-

ili spędzić w świetlicy NOK w Młochowie.

No i cóż… zapraszam na zajęcia w każdą środę o godz. 16:30 (szczegóły na stronie www.nok.pl – zakładka świetlica Młochów.)
Anna Balsam

Instruktor teatralny 

„Na straganie” w Kinie
Nokusiowym

Zapraszamy serdecznie młodszych i starszych
miłośników animacji fi lmowej na styczniowe Kino 

Nokusiowe. Tradycyjnie pokażemy fi lmy animowane, 
w tym dzieła zrealizowane wcześniej przez Waszych 

młodych kolegów, a po projekcji wspólnie stworzymy 
fi lm. Tym razem będzie to fi lmowa adaptacja wiersza 
Jana Brzechwy „Na straganie”. Warsztaty animacji jak 

zwykle poprowadzi Julia Karasiewicz. Zapraszamy 
dzieci i dorosłych  29 stycznia (w niedzielę)

na godzinę 16.00 do siedziby NOK. WSTĘP 
WOLNY!

Podziękowania dla Panów: Jacka 
Kłapkowskiego i Jacka Jagodzińskiego 

z OSP Młochów oraz Pana Krzysztofa
Śmigielskiego z OSP Nadarzyn za podziele-

nie się wiedzą z pracownikami NOK 
i przeprowadzenie podstawowego szkole-
nia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach. Bardzo dziękujemy

za poświęcony czas, cierpliwość, wiedzę 
i doświadczenie.

Instruktor NOK Monika Majewska

Domowe SPA czyli jak 
być dobrą dla siebie

W świetlicy NOK w Parolach 

7 grudnia 2016 r.

odbyło się spotkanie podczas, którego miałyśmy 

możliwość poznać domowe sposoby przygotowania 

peelingu i maseczek do dłoni i twarzy. Poznałyśmy 

tajniki ich nakładania. Bardzo dziękujemy Pani Rena-

cie Janczarskiej, która zechciała podzielić się z nami 

swoją wiedzą i czasem. Dzięki niej dowiedziałyśmy się 

jakich produktów użyć i jak je połączyć by móc cieszyć 

się gładkimi dłońmi i dobrze nawilżoną skórą. 

Renata Janczarska – promotorka zdrowia, pedagog, 

higienistka, kosmetyczka i nauczyciel zawodu, z pasją 

podróżuje i tańczy w Mazowszu.

Instruktor świetlicy NOK Monika Majewska

UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU

WYKŁADY OTWARTE

9 stycznia 2017 r.
Sfi lmować rodzinę i przetrwać
wykład otwarty o autobiografi cznym fi l-
mie dokumentalnym
prowadzenie: Iwo Kondefer
reżyser
godz. 18.00, sala nr 2

10 stycznia 2017 r.
Zajrzeć w głąb ciała bez użycia skal-
pela, czyli rentgen, tomografi a kompu-
terowa i rezonans magnetyczny okiem 
fi zyka medycznego
prowadzenie: Katarzyna Masłowska
fi zyk medyczny i elektroradiolog
godz. 17.00, sala nr 2

16 stycznia 2017 r.
Kresy jako obszar wielu kultur-or-
miańskiej, karaimskiej, żydowskiej, 
tatarskiej…”
prowadzenie: Katarzyna Węglicka
historyk sztuki
godz. 17.00, sala nr 2

19 stycznia 2017 r.
Czy w świecie jest miejsce na cud? 
Filozofi czne rozważania nad zdarzeniami 
niezwykłymi
prowadzenie: Agata Kłocińska-Lach
godz. 18.00, sala nr 2

24 stycznia 2017 r.
Prawo autorskie-osobiste prawa autor-
skie a majątkowe prawa autorskie
prowadzenie: adw. Katarzyna Brewińska
godz. 17.00, sala nr 2

26 stycznia 2017 r.
Warsztaty Podstawy improwizacji 
teatralnej
prowadzenie: Anna Balsam
godz. 17.00, sala widowiskowa

WYJAZD DO MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLS-
KICH POLIN
22 stycznia 2017 r.

bilety w cenie 20 zł
zapewniamy autokar i przewodnika

Zapisy i wpłaty do 9 stycznia 2017 r. 
w NOK

Dyrektor Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury serdecz-
nie dziękuje Pani Romanie
Ratkiewicz-Landowskiej 
za nieodpłatne wygłosze-

nie, w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, wykładu pt. 

Heliosfera czyli podróż do krań-
ców ziemskiego świata.
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Wszystkim Naszym Sympatykom życzymy Świąt Bożego
Narodzenia przeżytych w zgodzie ze sobą. Niech Nowy Rok

upływa Państwu w poczuciu bezpieczeństwa i obfi tuje w udane 
premiery teatralne, fi lmowe i warte zapamiętania spotkania. 

Odkrywajcie Państwo swoje pasje i talenty, słuchajcie inspirującej 
muzyki, czytajcie książki, które wniosą coś do Waszego życia.

Dyrektor i Pracownicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękuję Mieszkańcom Urzutu za nieocenioną pomoc przy pracach porządkowych związanych ze wznowie-

niem, po remoncie, działalności świetlicy w  Urzucie. Dziękuję Paniom:Paulinie Skura, Aleksandrze Juszczyk i Pani Katarzynie 

Dymeckiej za piękne stroiki świąteczne.

Panom: Sławomirowi Powierża, Stanisławowi Adachowi, Dariuszowi Jakubowskiemu, Bartłomiejowi Powierża, MarkowiPowierża.

W szczególności pragnę podziękować Panu Sylwestrowi Kosińskiemu oraz Paniom: Annie Powierża i Hannie Juszczyk

za poświęcony czas i ogromny wkład pracy.

Dziękuję także Państwu Hannie i Leszkowi Juszczykom za zakup nowych fi ran do świetlicy.

Bardzo dziękuję, że jesteście i po raz kolejny mogłam liczyć na Was i Waszą bezinteresowną pomoc.
Agnieszka Sokołowska 

Instruktor świetlicy NOK w Urzucie 

Mikołajki w Świetlicy 
NOK w Urzucie

j

Udało się!!! Remont dobiegł końca, pra-
ce porządkowe także i w niedzielę 11
grudnia mogliśmy zaprosić pierwszych
gości na inaugurację działalności świetli-
cy. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla naj-
młodszych mieszkańców sołectwa Urzut 
– Kostowiec Zabawę Mikołajkową. Był
słodki poczęstunek i warsztaty z animato-
rami, na których dzieci wykonywały różne
prace plastyczne: malowały gipsowe fi gur-
ki z motywami świątecznymi, dekorowały 
choinkę, ale przede wszystkim z niecier-
pliwością czekały na wizytę Mikołaja.
Oczywiście zawitał i miał dużo pracy, bo
rozdał 50 pluszowych maskotek i lizaków.
Można było także zwiedzać naszą, pach-
nącą, poremontową świeżością, piękną 
świetlicę.
Wszystkie informacje o naszej działalno-
ści dostępne są na stronie nok.pl i na face-
booku – świetlica NOK Urzut.

Agnieszka Sokołowska

Instruktor świetlicy NOK w Urzucie 

MAPA MARZEŃ

Podaruj sobie wyjątkowy czas na wyjątko-
wy warsztat Mapa marzeń 2017 

Obudzisz pragnienia i obierzesz właściwy 
kurs na ich spełnienie, po to by ten rok 
obfi tował w poczucie MOC-y, sprawczo-
ści i szczęścia.
Poczuj potrzeby, sięgnij po zasoby, wy-
tycz kierunek i rozpoznaj co teraz jest dla
Ciebie ważne. Wszystko to w atmosferze
inspiracji, radości, tańca i wsłuchania się
w siebie. Zwieńczeniem będzie stworze-
nie mapy. Dzięki temu osiągniesz to czego
chcesz :-)
Przekonaj się, że mapa marzeń działa.
Przyjdź do NOK Pl. Poniatowskiego 42,
w sobotę 28 stycznia 2017, godziny 10-14.
Cena 40 PLN/osoba.
Konieczne zgłoszenie mailowe: 
katarzyna@dobreprzemiany.pl 
do 20 stycz nia 2017.
Prowadzi Katarzyna Kosieradzka, dy-
plomowany trener rozwoju osobistego,
lifecoach, lider grup jogi śmiechu. Na co
dzień pracuje z klientami indywidualnie
i grupowo, ma za sobą doświadczenie 
w prowadzeniu warsztatów otwartych, 
grupy rozwojowej dla kobiet, jak również 
pracy z seniorami w UTW Piastów i UTW 
Nadarzyn.

PIERWSZE SUKCESY 
TANECZNE

Dziewczynki trenujące taniec nowocze-
sny w NOK pod kierunkiem Pauliny 

Piśkiewicz po raz pierwszy wzięły udział
w konkursie tanecznym i od razu z wiel-
kim sukcesem. Warszawski Konkurs
Taneczny SOLODUOTRIO jest wyjąt-
kowym wydarzeniem na scenie tanecznej.
To okazja do zaprezentowania małych
form tanecznych przygotowanych przez
solistów, duety i tria przed szerszą pu-
blicznością i skonfrontowania młodych
tancerzy i ich choreografi i z opiniami ju-
rorów. Jury 5. Warszawskiego Konkursu
Tanecznego SOLODUOTRIO 2016
w składzie: Anna Jujka, Łukasz Depa
i Bartosz Figurski 3 grudnia 2016 roku
po obejrzeniu
58 prezentacji, w wykonaniu 99 młodych
tancerzy-amatorów doceniło umiejętno-
ści naszych tancerek i wyobraźnię twórczą 
Pauliny Piśkiewiczi w kategorii wiekowej
gimnazjum przyznało:
I miejsce: Oliwii Rostkowskiej, Marii
Świergiel i Zofi a Świergiel (kat. trio)
III miejsce: Patrycji Krupie ( kat. solo)
Wyróżnienie: Aleksandrze Chorek (kat.k
solo)

Pani Paulinie i dziewczynom składa-
my serdeczne gratulacje, to niewąt-
pliwy sukces, pierwszy ale na pewno
nie ostatni!!!
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Szanowni Pacjenci!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

składam najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 

oraz dużo spokoju w Nowym Roku 2017 r.

Ogromną przyjemność sprawiła mi lektura gratulacji, jakie 

otrzymałem od Państwa w związku z Jubileuszem 10-le-

cia pracy na stanowisku dyrektora SPG ZOZ Nadarzyn/

Młochów. Dziękuję za miłe słowa, która napawają mnie siłą do dalszej pracy i rozwoju. Jestem przekona-

ny, że wsparcie z Państwa strony pozwoli na zrealizowanie prorozwojowych a tym samym prozdrowot-

nych założeń polityki Gminy Nadarzyn, w których zasadnicze miejsce zajmuje odważne inwestowanie 

w zdrowie mieszkańców gminy. Pracujmy wspólnie na sukces podejmowanych przez nas projektów 

w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

Z wyrazami szacunku
dr Adam Chustecki dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
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Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie poszukuje pomocy 
do dzieci. Tel. 607 615 231

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 

Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Nowa apteka w Nadarzynie zatrudni magistra i technika far-

macji. Tel. 691 479 253

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 kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.

Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Zatrudnimy energiczną, uczciwą Panią 
do sprzątania pomieszczeń 

Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu.
 Praca na 1/2 etatu.

Tel. 517 541 169

Ośrodek MEDINCUS ACTIVE w Kajetanach k. Nadarzyna 
zatrudni na stanowiska:

baristka/ obsługa kawiarni; recepcja hotelowa;
instruktorka fi tness;

kucharz z doświadczeniem. 
CV na adres: kajetany@medincus.pl
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie

ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

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

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 

renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa 
zaprasza rodziców na zajęcia.

Zapisy tel. 605 45 86 39

Wywóz nieczystości płynnych

Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE 

Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 

korepetycji z matematyki i fi zyki. 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

Poszukuję zespołu do hotelu koło Nadarzyna na stanowiska:

kucharka, kelnerka, pokojowa, recepcjonistka.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 887 884 815

Usługi 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

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczyciela. 
Praca zmianowa (5 godzin dziennie). Tel. 509 130 107

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 
do klienta. Tel. 505 206 369

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

Tel. 606 132 233

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej pilnie zatrudni pracownika fi zycznego w pełnym wymiarze 

na zastępstwo (umowa o pracę). Tel. 22 729 91 81

Nowo otwarty żłobek „Milusie” w Nadarzynie ul. Liliowa 2a zaprasza dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. 

Zapewniamy dobrą opiekę, domową atmosferę i zabawy przy muzyce.

Czynne pon.-pt. 7:00-18:00. Zapisy tel. 503 508 440. ZAPRASZAMY!
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Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
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Fax     22 728 92 47

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

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

Policja    997
Komisariat Nadarzyn:  22 729 81 77   
Komenda Pow. Pruszków:  22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna    998
Pruszków    22 758 62 52
    22 758 77 01
OSP Nadarzyn    22 729 81 83
OSP Młochów   22 729 91 99
Straż Gminna   22 720 08 67
Pogotowie gazowe  992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogot. energ. Konstancin Jez.  22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe   999
Pruszków    22 755 52 22

Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn    22 729 81 28
Młochów    22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)

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

Ważne telefony
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• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .
• Salon Fryzjerski „Marzena”, ul. Głów-

na 98, Rusiec; 15% ogólny zakres usług

• Salon Piękności „Eli”, ul. Mszczo-

nowska 50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres 

usług.

• Salon Fryzjerski „Studio 3”, 
ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn, co druga 

koloryzacja premiowana kosmetykiem fry-

zjerskim: 50% kuracja arganowa, antysta-

rzeniowa, botox, objętościowa; 15% 

Solarium 1,2 zł/minuta.

ZDROWIE I URODA:

• Salon Urody; ul. Młochowska 137, Ro-
zalin; 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. Mło-
chowska 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

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 proszeni są 

o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy (parter, pokój 

100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek 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 po-

rozumienia 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 korzystają-

ce z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia 

Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do 

poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które 

należy dostarczyć 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: Dworzec Centralny hala 

główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, Dworzec 

Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie 

-1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum Handlowego Blue City (lokal -1/28), 

Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ 

- linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pa-

wilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy 

nr 1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%

30 dniowy imienny obowiązujący 

w strefi e 1 i 2
14 zł 7 zł

90 dniowy imienny obowiązujący 

w strefi e 1 i 2
  54 zł 27 zł

30 dniowy imienny obowiązujący 

tylko w strefi e 2
12 zł  6 zł

90 dniowy imienny obowiązujący 

tylko w strefi e 2
  30 zł  15 zł

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne, ul. Osie-

dlowa 4A, Rusiec; 20% usługi elektryczne; 

• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska 50, 

Rozalin; tel. 506 907 807

5 % fi lmowanie 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 GAZOWE, 
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.

• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 

Nadarzyn; 10% strony internetowe, 

5% sklepy internetowe.

• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, Nada-

rzyn; 15% usługi noclegowe, gastrono-

miczne, konferencje.
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• 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 Os-

sowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn. Mon-

taż i serwis komputerów stacjonarnych 

10%, serwis laptopów 5%.

• Majic Dekoracje, Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 
59D, Nadarzyn, 

10% farby dekora-

cyjne, 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. 791559291; 
5% usługi remontowe, 7% usługi 

wykończeniowe.

metka/indiaka, boccia. 5% imprezy: szko-

lenia/konferencje, imprezy integracyjne, 

pikniki klasowe, przyjęcia okolicznościowe, 

urodziny dla dzieci. Zniżki/promocje nie łą-

czą się. Nie dotyczy karnetów.

• Gminny Ludowy Klub Sportowy,
ul.  Żółwińska 41, Hala Sportowa Nada-

rzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe 

organizowane przez GLKS, 30% składki 

członkowskie 5% obozy sportowe orga-

nizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu 

sportowego w fi rmach będących partne-

rami technicznymi GLKS.

• Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn, 

ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 30% wyna-

jem obiektów sportowych; 50% wstęp na 

imprezy organizowane przez GOS. 

• Ludowy Klub Sportowy Orzeł Na-

darzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 50% 

wstęp na imprezy sportowe organizowane 

przez LKS Orzeł; 30% składki członkowskie, 

5% obozy sportowe organizowane przez 

LKS Orzeł.

• Mazowiecki Klub Karate Kyokushin

SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4; 10% tre-

ningi Karate Kyokushin.

• Akademia Puncher Nadarzyn,

ul. Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 

kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-

gi Crossfi tu,10% akrobatyka, gimnastyka 

artystyczna.

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% 

bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną 

osobę).

• Fundacja im. Borchardta, Poznańska 16/4 

Warszawa. www.kapitanborchardt.pl 5% 

rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby, 8% 

rejs stażowo szkoleniowy dla minimum 3 

osób. Od 12 października 2016 roku.

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% oku-

lary korekcyjne.

• IMBRYK, Pl. Poniatow-
skiego 40a, Nadarzyn; 

10 % herbaty; 5% kawy.

• Family Company. 

Odzież nowa i używana; 

ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% za-

kup 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 Kosme-

tyki; 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 internetowy 

z zabawkami; www.memoland.pl; 5% 

zabawki i akcesoria dla dzieci z wyłącze-

niem produktów aktualnie promowanych.

Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA 
I SPORT: 

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 

www.kajetany.medincus.pl; www.fa-
cebook.com/osrodek.medincus.nada-

rzyn. 10 % hala sportowa: kręgle, kort do 

Squash’a. kort tenis ziemny, boisko piłka 

nożna, boisko siatkówka i koszykówka. 

10% Rekreacja na powietrzu: jazda konna, 

boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, 

tenis ziemny, boisko + sprzęt do gry w mi-

nigolfl , angielski krokiet,badbinton/ko-

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych „Arkadia”, 
Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn; 10% 

język angielski, język hiszpański, język fran-

cuski, język rosyjski, język niemiecki.

• Szkoła Muzyczna „Animato”, ul.  Żół-

wińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 5% 

wszystkie zajęcia muzyczne. 

• Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”, 
ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 30% wpiso-

we; 25% zajęcia dodatkowe.

• After School

Club, ul. Młodości 
2 lok. 7, Książenice; 

10% pakiety świe-

tlicowe i opieka na 

godziny.

• Szkoła Tańca Freestyle Dance Zone, 

ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% taniec, 

fi tness, sztuki walki,10% masaż, 10% Cross 

Maraton Nadarzyn.

• Przedszkole Nie-

publiczne 7 Krasno-

ludków al Kasztano-
wa 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 ze-

wnętrzne 

• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Sta-

ra Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., 

przyłącza gazu oraz wykonanie operatu 

wodnoprawnego.

•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl, 

ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace re-

montowo-wykończeniowe, budowa do-

mów, prace ziemne koparko-ładowarką, 

10% alarmy i monitoringi. tel. 506907 807

• BEST-SERW www.best-serw.pl, 

ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sie-

ci 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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S P O R T

Warszawskie Tory Służewieckie 4 grudnia 
przywitały uczestników Biegu Mikołajów. 
Sekcję biegową GLKS Nadarzyn stolica 
przywitała lekkim mrozem i śniegiem. 
W tym sezonie zimowym po raz pierwszy 
musieli się zmierzyć z bieganiem po śnie-
gu i momentami też po lodzie. Występ za-
wodników z Nadarzyna był całkiem uda-
ny. Na dystansie 1500 metrów w kategorii 
wiekowej 10-12 lat Amelia Szmaglik upla-
sowała się na drugim miejscu a kolejne 
zawodniczki z sekcji Zuzia Posadzy, Ewa 
Boczar, Anita Mlekicka zdobyły siódme, 
ósme i dziewiąte miejsce. Ekipę startującą 
reprezentowali również Emilia i Natalia 
Tyneckie, Nikola i Emilia Omen, Klaudia 
i Dawid Krzymowscy, Filip Frankowski 
i Anna Andrzejewska wszyscy z SP Rusiec. 
Jak zawsze team uzupełniali rodzice 
uczestników zapewniając w ten chłodny 
dzień gorący doping, a także niezastąpio-
ny transport pociech na zawody. Szczere 
gratulacje dla wszystkich startujących.

Trener i opiekun sekcji biegowej 

Jacek Nowocień

Wspaniała postawa GLKS Nadarzyn
podczas fi nału praskiej ligi mini- siat-
kówki. Odbywająca się 3 grudnia ostania
edycja zawodów dostarczyła zawodni-
kom i kibicom niezapomnianych emocji.
Młode nadarzyńkie siatkarki zdobyły sre-
bro i brąz. Gry fi nałowe były na bardzo
dobrym poziomie. Ambitną grę naszych
akademiczek, walkę o każdą piłkę wspo-
magał duch zgranego zespołu. Nie bez
znaczenia też było wsparcie koleżanek 
z drużyny i wiara w wygraną.

W zawodach wzięły udział 54 zespoły, 
które rywalizowały ze sobą w 7 ligach,
rozgrywając mecze w czterech turniejach
eliminacyjnych. Z Akademii Siatkówki
zgłosiło się 41 dziewczynek, które utwo-
rzyły 13 zespołów.

Każdy zespół podczas turnieju fi nałowego 
miał do rozegrania dwa mecze. Pierwszą 
rundę rozpoczęły Ferbii i Króliczki, któ-
re niestety uległy 1:2 i 0:2 w swoich me-
czach. W drugiej rundzie 2+1 wygrały 
2:0! Trzecia runda to przegrana zespo-
łu Świnki 3 (0:2), wygrana Wspaniałej

p g p

Trójki (2:0) oraz pojedynek Fantastic
Girls ze Świetlną Trójką. Dziewczynki

j ( ) p j y

ze Świetlnej wygrały ten mecz 2:1. Pchełki
j y

zagrały dopiero w rundzie szóstej, bo ze-
spół rywalek nie dojechał.

Na końcowe mecze przyjechał dyrektor
GOS-u Dariusz Zwoliński. Trener po-
prowadził dziewczyny z The Best Time
do zdobycia III miejsca. W pierwszym
secie meczu fi nałowego zespół walczył
do samego końca. Przegrana zmotywo-

wała je do ciężkiej walki i po następnej 
partii schodziły z boiska zwycięskie, nie-
sione dopingiem swoich klubowych kole-
żanek. Tie-break wygrały niestety Żelki. 
Ogromne brawa za poświęcenie w obro-
nie, dobrą grę blokiem, a przede wszyst-
kim za wolę walki do ostatniego gwizdka.

Gospodarze turnieju zapewnili mnó-
stwo atrakcji, w tym liczne konkursy dla 
uczestniczek i ich opiekunów. Dzieci 
wzięły udział w konkursie odbić siatkar-
skich do kosza, później rodzice poka-
zywali swoje umiejętności w tej konku-
rencji. Między kolejnymi rundami odbył 
się konkurs łączony odbicia przez siatkę 
dla dzieci i rodziców. Rywalizacja była 
ogromna, dlatego zadanie w fi nale zostało 
utrudnione - dziecko miało odbijać przez 
siatkę w dowolny sposób, a rodzic sposo-
bem oburącz dolnym nad sobą i następnie 
głową - tutaj najlepiej spisała się dwój-
ka; Maja Krzemińska z ojcem. Uznanie 
dla wygranych, bo rywalizacja odbywała 
się z parą - trenerką Dominiką z córką 
Wiktorią. Na koniec odbył się konkurs dla 
dzieci odbicie „dołem” i głową na zmianę.

To było prawdziwe święto nadarzyńskiej 
siatkówki w Warszawie. Wszystkim dziew-
czętom należą się wiwaty za sportową po-
stawę, nagrody medalistkom za wynik, 
a trenerkom i rodzicom podziękowania 
za zaangażowanie i wsparcie całego ze-
społu. Liczymy że GLKS Nadarzyn 
w nadchodzącym roku zapewni nam dużo 
pozytywnych emocji.

Dariusz Zwoliński - trener

Bieg Mikołajów 

na Służewcu

Medalowe siatkarki GLKS Nadarzyn

Dream Team - Magda Jureńczyk, Tosia 

Dośpiał, Wika Leśniewicz - srebrny medal

The Best Time - Gabrysia Melewska, Ania

Wrońska, Amanda Chrostek - brązowy

medal
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Nadarzyńskie Gimnazjalistki bez straty 
seta wygrały wojewódzki fi nał Gimnazjady 
w piłce siatkowej. W dwóch pierwszych 
spotkaniach siatkarki z klas sportowych 
w pierwszym secie miały jeszcze problemy 
z rywalkami, jednak w drugich partiach 
przeważały zdecydowanie. Ważne jest 
również to, iż reprezentacja Nadarzyna 
nie składała się wyłącznie z uczennic klas
III. Oprócz dziewcząt z rocznika 2001 
w składzie znalazło się także kilka uczen-
nic z klasy II i I, w tym debiutantki w re-
prezentacji: Dominika Kokocińska (II c),
Kinga Wrońska, Gabrysia Jedlińska, Iga 
Grzywa (klasa I c).

Dariusz Zwoliński - trener

Młode siatkarki z Nadarzyna wygrały 
pierwszy turniej o Puchar Zachodniego
Mazowsza. 4 grudnia w Wiskitkach ro-
zegrano pierwsze mecze z cyklu 5 spo-
tkań zespołów z zachodniego Mazowsza.
Bezkonkurencyjny okazał team GLSK 
który pokonał 2-0 wszystkie startu-
jące drużyny w turnieju; Beta Błonie, 
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki, KS
Żyrardów, Vis Wiskitki i LKS Wrzos
Międzyborów. Tworzą go dziewczęta
z klas sportowych nadarzyńskiego gimna-
zjum : Gosia Żwirska, Wiktoria Kunicka,
Asia Miszczuk, Gabrysia Dębowska,
Milena Malinowska, Ola Cygan, Julia
Leśniak, Martyna Tadzik, Julia Głodek 
( VI klasa SP w Nadarzynie ) i Klaudia
Smolarow. Celem turnieju jest populary-
zacja siatkówki i zapoznanie się z formą 
rozgrywek ligowych.

W sobotę, 3 grudnia w hali w Nadarzynie
odbył się Mikołajkowy turniej piłki noż-
nej dla przedszkolaków. Uczestniczyły 
w dzieci z przedszkoli: „Kubuś” 
w Rozalinie, publicznychprzedszkoli 
w Nadarzynie, Wolicy i Młochowie oraz 

przedszkolaki znadarzyńskiego „Jupika”. 
Młodych adeptów sztuki piłkarskiej go-
rącym dopingiem wspierały „Grupy 
Kibica”. Zarówno młodzi zawodnicy jak 
i zagrzewający ich do walki rodzice bawi-

li się wspaniale. Wszystkim gratulujemy 
świetnej zabawy i sportowych postaw. 

Turniej współfi nansowany byłze środ-
ków Fundacji PZU.

Nadarzyńskie 

siatkarki najlepsze 

na Mazowszu

Wygrana GLKS 

Nadarzyn

Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla przedszkolaków
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TW piątek 9 grudnia 2016 roku
w Grodzisku Mazowieckim chłopcy 
z nadarzyńskiego gimnazjum wywal-
czyli brązowe medale mistrzostw rejo-
nu warszwskiego zachodniego w tenisie
stołowym chłopców szkół gimnazjal-
nych. Na tym etapie zakończyli rywali-
zację w mistrzostwach tenisa stołowego
Szkolnego Związku Sportowego w sezo-
nie 2016/2017. Gratulujemy. 

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu 

szkolnego

Gimnazjaliści brązowymi 

medalistami w rejonowych 

mistrzostwach tenisa

stołowego

Turniej Mikołajkowy 

Akademii Siatkówki GLKS

Tegoroczny XXXII Mikołajkowy Bieg 
Przełajowy w Legionowie dla zawodni-
ków GLKS Nadarzyn był bardzo udanym
występem. 10 grudnia wysypał się miko-
łajkowy worek medali dla nadarzyńskich
młodych biegaczy. Pogoda mimo grudnia
była typowo jesienna. Padający deszcz
nie poprawiał uczestnikom nastrojów 
a błotniste leśne dukty sprawiały wiele
trudności. Jednak była to tylko większa
motywacja dla ekipy z Nadarzyna. Jako
pierwsze metę przekroczyły w swoich
kategoriach wiekowych Nikola Omen,
Emilia Omen i Amelia Omen. Kacper
Dziewoński był drugi a Amelia Szmaglik 
trzecia. Dalej też nie zabrakło „nadarzy-
niaków”. Ewa Boczar dotarła jako czwar-
ta, a Anita Mlekicka piąta. Startowali jesz-
cze Dawid i Klaudia Krzymowscy, wszy-
scy z SP Rusiec.

Trener i opiekun sekcji biegowej

Jacek Nowocień

Sekcja biegowa GLKS 

Nadarzyn z Legionowa 

wróciła z medalami
W sobotę, 10 grudnia odbył się we-
wnętrzny Turniej Mikołajkowy Akademii 
Siatkówki GLKS, rozgrywany w hali przy 
Gimnazjum w Nadarzynie. W jego trakcie 
panowała świąteczna atmosfera.
Do zawodów zgłosiło się 21 zespołów 
(44 dziewczynki z roczników 2005-2008).

Po rozlosowaniu drużyn na 3 grupy, 
dziewczynki zagrały po 6 meczów w for-
mule każdy z każdym. Najlepsze zespoły 
z każdej z grup walczyły o miejsca 1-3, 
zespoły z miejsca drugiego w grupach za-
grały o pozycje 4-6 itd.
Oprócz rozgrywanych meczów, akade-
miczki miały okazję sprawdzić się w kon-
kursie odbić piłki sposobem oburącz gór-
nym i dolnym. Na koniec nadarzynianki 
wykazały się kreatywnością i zbudowały 
piękną świąteczną choinkę. Trenerki ude-
korowały ją niepowtarzalnymi świątecz-
nymi bombkami ze zdjęciami zawodni-
czek i trenerek.

W klasyfi kacji generalnej pierwsze miej-
sce zajęły: Magda Jureńczyk, Wiktoria 
Leśniewicz,drugie miejsce Tosia Dośpiał, 
Gabrysia Melewska, a miejsce trzecie Ola 
Rybarczyk i Weronika Urbańska.

Klasyfi kacja generalna:

1.  Leśniewicz Wiktoria/Jureńczyk Magda

2. Melewska Gabrysia/Dośpiał Tosia

3. Urbańska Weronika/Rybarczyk Ola

4. Krzemińska Maja/Zantonowicz Wiktoria

5. Chrostek Amanda/Wrońska Ania

6. Święcicka Karola/Kaszyńska Ola

7. Lach Paulina/Serwin Kasia

8. Dobrzyńska Julia/Derus Weronika

9. Rosłoniec Hania/Gołyńska Gosia

10. Sarnowska Basia/Grzelak Ola

11. Daroch Ola/Barczewska Marysia

12. Króliczek Milena/Karbowska Gabrysia

13. Białek Karola/Mroczkiewicz Alina

14. Zimnicka Kasia/Glegolska Ania

15. Wajs Dagmara/Pruchniewicz Ola

16. Zimnicka Martyna/Glegolska Marysia

17. Bęza Ula/Kwaśniewska Amelka

18.  Kierzkowska Ola/Skolimowska Patrycja/

Kuczewska Patrycja/Kowalska Gabrysia

19. Moczulska Zuzia/Basińska Basia

20. Polańska Natalia/Lewandowska Julia

21. Serwin Gosia/Wasiak Oliwia

Ewa Podkalicka i Dominika Leśniewicz
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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

Finał gminny turnieju

szachowego szkół 

podstawowych

7 grudnia 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w Młochowie w fi nale 
gminnym szkół podstawowych w sza-
chach udział wzięły reprezentacje wszyst-
kich szkół z terenu naszej gminy.
Dzieci rywalizowały w dwóch katego-
riach wiekowych - klasy I - III i klasy IV 
VI. W każdej kategorii wiekowej osobno 
startowały dziewczynki, a osobno chłop-
cy. Dzieci, które zajęły pierwsze trzy miej-
sca w swojej grupie otrzymały nagrody 
rzeczowe, a pozostali uczestnicy turnieju
upominki.

Wszyscy zawodnicy turnieju zdobywali
punkty do klasyfi kacji generalnej.

I miejsce - S.P. Rusiec
II miejsce - S.P. Młochów
III miejsce - S.P. Nadarzyn
IV miejsce- S.P. Kostowiec
V miejsce - S.P. Wola Krakowiańska

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu



Mikołajki w świetlicy NOK w Urzucie, 

11.12.2016 r.

Z cyklu Koncerty dla Dużych i Małych,

Opera... i o co tyle krzyku, 11.12.2016 r.

Spotkanie z Jaśkiem Melą, 

IV Nadarzyńskie Dni Profi laktyki,

10.12.2016 r.

Zwyciężczynie Warszawskiego 

Konkursu Tanecznego SOLODUOTRIO, 

03.12.2016 r.


