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

Nadarzyn w dobrym kierunku...
- Jesteśmy jedną z nielicznych 
gmin w Polsce, która w niemal 
100% ma opracowany plan za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Należy podkreślić, iż Gmina 
posiada pełną płynność finansową, 
a wskaźniki zadłużenia Gminy są 
na tyle bezpieczne, że gwarantują 
jej harmonijny rozwój – powiedział  
Janusz Grzyb, wójt Gminy Nadarzyn pod-
sumowując półmetek obecnej kadencji.

- Nieprzerwanie od pięciu ka-
dencji mieszkańcy wybiera-
ją pana na urząd Wójta Gminy 
Nadarzyn. Za nami półmetek 
obecnej kadencji, kolejne wy-
bory samorządowe odbędą się  
w 2018 roku. Proszę nam powiedzieć 
o najważniejszych zamierzeniach na 
ten rok, planach, budżecie.

- Przyjęty jednogłośnie przez wszyst-
kich radnych budżet w kwocie oko-
ło 112 mln zł napawa optymizmem. 
Powstał on w oparciu o wnioski  
z poszczególnych sołectw. Świadczy 
o tym, że niezależnie od odmiennych 
interesów i potrzeb mieszkańców 
poszczególnych sołectw, zgodni je-
steśmy co do ogólnych kierunków 
rozwoju gminy i wspólnie ustaliliśmy 
priorytety realizacji tych potrzeb. 
Współpraca z większością radnych, 
rad sołeckich i sołtysów układa się 
dobrze. W bieżącym budżecie prze-
widywane są wydatki inwestycyjne 
na poziomie 30 mln zł. Warto dodać, 
iż w 2015 roku na inwestycje prze-
znaczono ponad 14 mln, a w 2016 
roku była to kwota ponad 23 mln zł. 
Budżet nasz opracowujemy na pod-
stawie zrealizowanych w latach po-
przednich dochodów z uwzględnieni 
zwyżki wynikającej z rozwoju Gminy. 
Wzorem poprzednich lat, zgodnie  
z planami i założeniami budżetowy-
mi, będziemy budowali kolejne odcin-
ki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
ulice, chodniki, oświetlenie uliczne.
Tegoroczne plany są bardzo ciekawe, 

powinny zainteresować wielu miesz-
kańców. Dobrą wiadomością jest, że 
już wkrótce na terenie naszej gminy 
powstanie 20 kilometrowa trasa ście-
żek rowerowych. Dzięki staraniom 
Gminy i przystąpieniu do programu 
Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne (ZIT) prace powinny ruszyć wio-
sną tego roku. Koniec II etapu prze-
widziany jest na połowę 2018 roku. 
W dalszych planach jest III etap in-
westycji i kolejne kilometry tras.
Rozwój bazy edukacyjnej i kwestie 

związane z tym obszarem życia nadal 
będą dla Gminy bardzo istotne. Cieszę 
się, że wbrew krajowym trendom za-
mykania, wygaszania i likwidacji pla-
cówek oświatowych, w naszej gminie 
oferta jest rozszerzana. Wielu miesz-
kańców nie tylko kibicuje naszym 
staraniom przekształcenia gimna-
zjum w liceum ogólnokształcące, ale 
osobiście zaangażowało się tę sprawę  
i czynnie wspiera nasze działania. Po-

zwolenie na powstanie w Nadarzynie 
szkoły średniej mogą wydać władze 
powiatu pruszkowskiego. O taką zgo-
dę zabiegamy od połowy ubiegłego 
roku. Liczymy na szybki przełom  
w tej sprawie i pozytywną decyzję 
starostwa. Jak informowaliśmy speł-

niamy wszystkie wymogi, aby taka 
placówka mogła na terenie naszej 
Gminy powstać. Staramy się również 
na bieżąco informować mieszkańców 
o podejmowanych działaniach, udo-
stępniać całą korespondencję.
Nie jest to jedynie wyzwanie zwią-

zane z reformą oświaty. Jednym  
z priorytetów na 2017 rok jest termi-
nowe zakończenie budowy komplek-
su oświatowego w Ruścu, początek 
rozbudowy kompleksu szkół podsta-
wowych w Nadarzynie i Młochowie, 
budowa hali sportowej wraz z zaple-

czem przy szkole podstawowej w Ko-
stowcu. Ważną inwestycją jest również 
prowadzona obecnie budowa świetli-
cy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury  
w Parolach czy zakończona niedawno 
rozbudowa świetlicy w Urzucie.

Nadarzyn z lotu ptaka
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- Czy wśród tych pozytywnych 
informacji są tematy, które Pana 
martwią, spędzają sen z powiek?
- Chyba nie ma takiej osoby, która 

byłaby wolna od jakichkolwiek nie-
pokojów. Jako Wójt chciałbym, aby 
wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni 
z efektów moich działań. Niestety to 
nie jest możliwe, ponieważ nierealne 
jest jednoczesne wykonanie inwe-
stycji w 15 sołectwach. Zamierzenia 
budowlane trzeba rozkładać w czasie,  
w miarę posiadanych zarówno środ-
ków własnych jak i tych pozyskiwa-
nych z funduszy zewnętrznych. Na-
sza gmina z dodatnim przyrostem 
naturalnym, rosnącym napływem no-
wych mieszkańców staje przed coraz 
to nowymi wyzwaniami, rosnącymi 
potrzebami i oczekiwaniami. Wiele 
osób uważa, że wszystko sprowadza 
się do moich chęci. Przyznam, że też 
bym tak chciał. Jednak stwierdzenie 
takie pozostaje w sferze myślenia ży-
czeniowego. Faktycznie Gminą rzą-
dzą Radni poprzez akceptację budże-
tu. Określają w nim zadania, których 
realizację nadzoruję jako Wójt gminy. 
Zdaję sobie sprawę, że chociaż budżet 
przyjęto jednogłośnie, to nie wszyscy 
mieszkańcy są zadowoleni z ujętych  
w nim zadań. Do mnie należy dba-
nie o to, aby prace wyznaczone przez 
Radę Gminy zostały zrealizowane 
dobrze, terminowo i w wyznaczonej 
kwocie. Co do samych zadań. Liczę, 
że Sołtysi i Radni ujęte w budżecie in-
westycje wyznaczyli w porozumieniu 
z mieszkańcami.

- Które aktualne dokonania uwa-
ża Pan za swój zawodowy sukces?

- Jesteśmy jedną z nielicznych gmin 
w Polsce, która ma w niemal 100% 
opracowany plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Pod inwestycje 
różnego rodzaju przeznaczonych 
będzie około 4,5 tys. ha. Realizuje-
my zaplanowane w budżecie zadania 
inwestycyjne. Pomimo, że borykamy 
się z szeregiem problemów z opraco-
waniem dokumentacji i uzyskiwaniem 
pozwoleń nie ma w tej kwestii regre-
su. Udało nam się zrealizować a na-
wet przekroczyć ilość pierwotnie za-
planowanych inwestycji na dany rok. 
Należy podkreślić, iż Gmina posiada 
pełną płynność finansową. A wskaź-
niki zadłużenia Gminy są na tyle bez-
pieczne, że gwarantują jej harmonijny 
rozwój.

Najważniejszą kwestią w rozwo-
ju jest plan zagospodarowania prze-
strzennego oraz uzbrojenie terenu  
w poszczególne media. Istotny jest rów-
nież układ komunikacyjny. W naszym 
przypadku wszystkie te kwestie sprzyja-
ją napływowi nowych inwestorów (oko-
ło 1500 podmiotów) oraz zwiększeniu 
liczby nowych mieszkańców.
Nasze dokonania są dostrzegane  

w wielu niezależnych rankingach. 
Cieszyć może wysokie miejsce naszej 
Gminy w rankingach, w których bra-
ne są pod uwagę wysokie dochody 
na mieszkańca jak również inwesty-
cje w infrastrukturę, oświatę i sport. 

W ostatnim rankingu Ministerstwa 
Finansów zajęliśmy wysokie 10 miej-
sce w kraju i pierwsze na Mazowszu 
w przeliczeniu dochodów gminy na 
mieszkańca. Jednak konsekwencje 
tego są dla nas niekorzystne. Wiąże 
się to z bardzo wysoką kwotą „Ja-
nosikowego”. Przekazywane w ten 
sposób środki z naszego budżetu 
na biedniejsze gminy odczuwalnie 
uszczuplają nasze możliwości inwe-
stycyjne. W 2016 roku „Janosikowe” 
wyniosło ponad 8 mln, a w tym roku 
wpłata wyniesie 7.600 mln zł. Środki 
te można by przeznaczyć na realizację 
potrzeb mieszkańców.
Pojawiają się pytania o wysokie kwo-

ty przeznaczane na inwestycje, które 
zadowalają niewielką liczbę miesz-
kańców. W dużej mierze wynika to  
z racji niekorzystnego przelicznika 
liczby mieszkańców na m2 (mamy 
dużą powierzchnię, a stosunkowo 
małe zaludnienie). Chcąc przykła-
dowo wybudować odcinek sieci 
kanalizacyjnej wydamy milion zł. 
zadowalając kilkanaście rodzin miesz-
kających przy jednej, czy dwóch ulicach.  
W gminie o gęstszym zaludnieniu 
wydając taką samą kwotę umożliwi 
się korzystanie z kanalizacji już kilku-
dziesięciu, czy kilkuset rodzinom.

Kolejne plany związane są z za-
gospodarowaniem tzw. pastewnika  
w Nadarzynie. To następny etap pro-
cesu stopniowego zagospodarowy-
wania kolejnych miejsc z przeznacze-
niem na rekreację i aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Mieszkańcy korzysta-
ją z 9 siłowni zewnętrznych, boiska 
tętnią życiem, a na place zabaw znaj-
dujące się w każdym z sołectw chęt-
nie przychodzą rodzice z dziećmi.

- Funkcjonowanie gminy to nie 
tylko inwestycje związane z infra-
strukturą. Co ważnego pańskim 
zdaniem udało się zrealizować 
przez samorząd lokalny?

- Cieszy mnie bardzo rosnące zain-
teresowanie mieszkańców Gminy 
działaniami na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Powoli zamieniamy się  
w świadome społeczeństwo obywa-
telskie. W mieszkańcach bardzo dużo 
jest zapału do działania, pozytywnej 

Sierpień 2016 r. - wręczenie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
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energii, gotowości do wypracowywa-
nia kompromisów, prowadzenia kon-
struktywnych rozmów, wspierania się 
i tego najzwyklejszego czynienia do-
bra. W tym kontekście powodem do 
zadowolenia jest prężna działalność 
Rady Seniorów. Przemiany zachodzą-
ce w członkach Rady Młodzieżowej, 
rosnąca świadomość społeczna i od-
powiedzialność. Ogromne zaintere-
sowanie Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku.
Równie ważną kwestią jest dbałość 

o zdrowie naszych mieszkańców. 
Stąd szerokie wsparcie działalności 
SPGZOZ w Nadarzynie, którego 
funkcjonowanie opiera się na dwóch 
ośrodkach zdrowia w Nadarzynie  
i w Młochowie. Dzięki finansowaniu 
z budżetu Gminy wielu programów 
profilaktycznych możliwe było mię-
dzy innymi prowadzenie bezpłatnych 
badań specjalistycznych czy szcze-
pień przeciw grypie.
Powodem do dumy jest z pewno-

ścią także to, co możemy zaoferować 
mieszkańcom w sferze oświaty, kul-
tury, sportu czy rekreacji. Z radością 
obserwuję zwiększającą się z każdym 
rokiem, liczbę dzieci i młodzieży 
uczestniczących w treningach oraz 
imprezach rekreacyjnych organizo-
wanych na naszych obiektach. Może-
my wspólnie cieszyć się z sukcesów 
naszych sportowców. Niezmiennie 
od lat nasza żeńska drużyna tenisa 
stołowego „króluje” na czele tabeli 
ekstraklasy. Tenisiści obecni są także 
na największych imprezach w tej dys-
cyplinie na szczeblu ogólnopolskim 
oraz europejskim. Naprawdę nie-
zwykłe wrażenie robią rzesze dzieci 
i młodzieży trenującej popołudniami 
i szlifującej swoje umiejętności, czy 

to właśnie w tenisie stołowym, czy 
w siatkówce, piłce nożnej, sportach 
walki. Każdego roku wydłuża się li-
sta młodych, ambitnych sportowców, 
którzy za osiągnięcia otrzymują od 
Gminy stypendia sportowe.

Dumą napawają liczne osiągnięcia 
uczniów - laureatów różnorodnych 
konkursów naukowych, artystycz-
nych, czy też kolejne wyróżnienia  
i laury naszych muzyków z Orkiestry 
Ochotniczej Straży Pożarnej Nada-
rzyn. Nie bezpodstawne jest przy-
znane przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego wyróż-
nienia - Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej. Orkiestra to nasza wizytówka.
Z radością obserwuję działania nada-

rzyńskich harcerzy. Bardzo aktywnie 
w życiu naszej lokalnej społeczno-
ści uczestniczy Nadarzyński Szczep 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Wataha”.
Gmina aktywnie wspiera także pro-

gramy związane z pomocą mieszkań-
com znajdującym się w trudnych sy-
tuacjach życiowych. Poprzez sprawne 
działanie GOPS, czy też GODM 
„Tęcza” na bieżąco pomagamy oso-
bom potrzebującym. Dla mnie oso-
biście to bardzo ważne, aby w róż-
nych losowych sytuacjach życiowych 
nasi mieszkańcy mogli czuć, że nie są 
sami.

Bardzo cenię sobie współpracę  
z parafiami rzymsko – katolickimi  
z Nadarzyna, Młochowa i Kostow-
ca. Z Caritasem przy nadarzyńskiej 
parafii. Od lat współpracujemy ze 
Stowarzyszeniem Szlakiem Tęczy, 
skupiającym rodziców i dzieci nie-
pełnosprawne z terenu naszej gminy. 

Cieszy nas, że możemy wspierać oraz 
promować ich działalność. Podobnie 
jak działania wolontariuszy z terenu 
naszej gminy, np. w ramach kolejnych 
finałów WOŚP, czy też akcji Szlachet-
na Paczka.

- Jak wygląda współpraca w za-
kresie bezpieczeństwa?
- Istotne dla mnie są sprawy zwią-

zane z poczuciem bezpieczeństwa 
mieszkańców i działaniem służb je 
zapewniających. Ubolewam nad tym, 
że podejmowane są próby zdyskre-
dytowania dobrych relacji władz 
samorządowych z policją. Jesteśmy  
w kontakcie i współdziałamy na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa.

- Co z innymi służbami?
- W ciągu ostatniego roku poprawił 

się wizerunek straży gminnej. Miesz-
kańcy lepiej oceniają działania straż-
ników i dostrzegają zasadność funk-
cjonowania tej jednostki. Można tutaj 
wymienić choćby wspólne patrole  
z policją. Straż gminna częściej po-
maga mieszkańcom niż wystawia 
mandaty. W okresie zimowym straż-
nicy pomagają mieszkańcom w czasie 
mrozów uruchomić auta gdy akumu-
lator jest rozładowany. Bardzo do-
brze układa się współpraca pomiędzy 
strażnikami a placówkami oświatowy-
mi. Dzięki czemu uczniowie uczestni-
czą w szeregu akcji profilaktycznych, 
w spotkaniach propagujących prze-
strzeganie zasad szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa. Zakupione zosta-
ło mobilne „miasteczko drogowe”, 
które będzie z pewnością doskona-
łym narzędziem do nauki zasad ruchu 
drogowego.
Bezsprzecznie spektakularnym 

Jedna z priorytetowych inwestycji - kompleks oświatowy w Ruścu
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rozwiązaniem w 2016 roku było 
przeszkolenie naszych strażników 
gminnych w kwestii odławiania bez-
domnych zwierząt. Dzięki temu 
oszczędziliśmy ok. 50 tys. zł. Część 
tej kwoty przeznaczono na kupno 
samochodu do przewożenia zwierząt 
oraz profesjonalnego atestowanego 
sprzętu weterynaryjnego.
W ubiegłym roku strażnicy odłowi-

li około 100 dziko żyjących kotów. 
Zwierzęta zostały przewiezione do 
przychodni weterynaryjnej do Gro-
dziska Mazowieckiego gdzie zosta-
ły wysterylizowane/wykastrowane 
oraz poddane niezbędnemu leczeniu. 
Strażnicy odłowili także przeszło 60 
psów. Części z nich udało się wrócić 
do właściciela, innym znaleźć nowy 
dom. Pozostałe zostały odwiezione 
do schroniska w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Te działania strażni-
ków są bardzo pozytywnie oceniane 
przez mieszkańców. Zwłaszcza, że 
poprzez publikację zdjęć odłowio-
nych zwierząt na tablicach ogłosze-
niowych i na internetowych forach 
społecznościowych udało się odna-
leźć właścicieli wielu czworonogów. 
Na szybką adopcję przez mieszkań-
ców mogą liczyć bezdomne kociaki.
Gmina do tematu zwierząt podcho-

dzi kompleksowo. Nie ograniczamy 
się wyłącznie do odławiana błąkają-
cych się po ulicach zwierząt. W 2016 
roku przeznaczyliśmy 10 000 zł na 
czipowanie psów i kotów. Zapewnia-
liśmy również karmę dla ok. 90 dziko 
żyjących kotów. Dokarmiane są one 
przez 14 wolontariuszy - osoby, któ-
rym los bezdomnych zwierząt nie jest 
obojętny.

Wracając do tematu służb dbających 
o nasze bezpieczeństwo nie można 
nie wspomnieć o działaniach stra-
żaków z jednostek OSP Nadarzyn  
i OSP Młochów. Ochotników, którzy 
prywatny czas poświęcają służbie in-
nym. Niejednokrotnie przekonaliśmy 
się o ich ofiarności i profesjonalizmie. 
Myślę, że bardzo ważna dla miesz-
kańców jest świadomość, że gdy 
zdarzy się coś złego, ich dom stanie  
w płomieniach lub ulegną wypadkowi 
samochodowemu z pomocą przyjdą 
im nasi strażacy. Pomimo licznych 
prób rozbicia tego środowiska i zdys-
kredytowania podejmowanych przez 
ochotników działań otrzymują oni 
podczas kolejnych kontroli zewnętrz-
nych najwyższe noty. Sprawdzają się 
podczas akcji ratowniczo – gaśni-
czych.

W minionym roku udało się między 
innymi poszerzyć ofertę komunikacyj-
ną o dodatkowe połączenia autobu-
sowe gminnej linii (przy współpracy  
z Gminą Brwinów), czy ustawienie 
paczkomatu pod budynkiem UG.

Nie powinniśmy zapominać o za-
bytkach i miejscach historycznych 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy. Są one schedą, którą mamy 
zostawić naszym dzieciom i wnukom. 
Kolejnym pokoleniom. 

Dlatego dbałość o nie jest naszym 
obowiązkiem i ważna jest kwestia re-
witalizacji pałacu w Młochowie. Czy 
też troska o inne, zabytki w Nadarzy-
nie, jak i miejsca pamięci narodowej.

Przed nami ciężki czas - jeśli chodzi 

o utrudnienia w ruchu drogowym 
związane z przebudową trasy S8. Jako 
uczestnicy ruchu drogowego zarów-
no piesi jak i kierowcy musimy uzbro-
ić się w cierpliwość i niestety wygo-
spodarować więcej czasu na dojazdy 
do szkoły i do pracy. Mam nadzieję, 
że zgodnie z ustaleniami odpowie-
dzialna za budowę GDDKiA w miarę 
sprawnie będzie kontynuowała kolej-
ne etapy budowy.
Wciąż poszerzamy i zachęcamy do 

korzystania z nowych kanałów komu-
nikacji z Urzędem. Mam na myśli np. 
powiadomienia SMS, czy też profil na 
portalu społecznościowym facebook. 
Cieszy mnie, że przybywa chętnych 
do korzystania z Karty Nadarzyniaka, 
zarówno ze strony przedsiębiorców 
i instytucji oferujących swoje usługi, 
jak i mieszkańców zaineresowanych 
korzystaniem z tego programu.

– Jakie są Pana marzenia dotyczą-
ce Gminy?

- Wszyscy w gminie mamy jeden 
wspólny cel, wspólne dobro. Za 
sprawą wielu osób zaangażowanych  
w pracę dla Gminy Nadarzyn i jej 
mieszkańców dzieje się wiele dobre-
go. 
To moja ostatnia kadencja, w kolej-
nych wyborach nie będę już starto-
wał. Chciałbym, aby wypracowane 
przez te wszystkie lata osiągnięcia 
nie zostały zaprzepaszczone, a nasza 
gmina nadal rozwijała się w dobrym 
kierunku.

- Dziękuję za rozmowę. 

red.
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UWAGA! 
WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN
Gmina Nadarzyn w lutym planuje złożyć wniosek o uzyskanie 

dofinansowania dla osób fizycznych – mieszkańców naszej 
gminy, na wymianę kotła węglowego lub palenisk węglowych 

na piec gazowy lub olejowy.
PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH 

WYMIANĄ PIECÓW do 8 lutego 2017 roku
Gmina będzie składać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie do programu: „Poprawa jakości powietrza 
na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację ko-
tłowni” Nr programu: 2017-OA-8

Dotacja wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000,00 zł dla mieszkańców. 
Pozostałe koszty ponoszą mieszkańcy.
1) Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi 
    tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
2) Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na 
realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI
Deklaracja dostępna na stronie Urzędu Gminy www.nadrzyn.pl lub w Urzędzie Gminy. 

Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, pok. 100
 lub mailem na adres: fundusze@nadarzyn.pl do 8 lutego 2017 roku

Biletomat w Nadarzynie?
Zarząd Transportu Miejskiego – w ramach planów rozwoju sieci sprzedaży biletów 

– przygotował ankietę dla pasażerów. 
ZTM zależy na wskazaniu miejsc w Warszawie i okolicach, w których powinny zostać ustawione nowe automaty 

biletowe. Jednym z takich miejsc mógłby być Plac Poniatowskiego w Nadarzynie. Mogą o tym przesądzić wypełnione 
przez nas ankiety. Według informacji ZTM wszystkie zostaną przeanalizowane, a przy wyznaczaniu lokalizacji nowych 

biletomatów będzie brana pod uwagę liczba zgłoszeń oraz możliwości techniczne instalacji urządzenia 
w danym miejscu.

 Ankieta będzie dostępna na stronie ZTM: do 18 lutego br.
https://www.survio.com/survey/d/automaty-biletowe

Podziękowanie 

Dziekuję Firmie EVO - BUS 

za ufundowanie paczek 

świątecznych dla dzieci 

z sołectwa Wolica. 

Sołtys Stanisław Żukowski 

Podziękowanie
16 grudnia 2016 r. w Urzucie odbyło się uroczyste 

otwarcie wyremontowanej świetlicy. Było ono połączone ze spotkaniem 
opłatkowym, w którym udział wzięły władze gminy Nadarzyn, ksiądz pro-

boszcz Krzysztof  Woźniak oraz mieszkańcy sołectwa. 

Radny, Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania 
wójtowi Januszowi Grzybowi za determinację włożoną 

w realizację remontu świetlicy. 
Dziękujemy ponadto wszystkim obecnym na spotkaniu opłatkowym. 

Radny Dariusz Jakubowski, Sołtys Grzegorz Zalewski i Rada Sołecka Urzut -Kostowiec 
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O Ś W I A T A

Jednozmianowe podstawówki, 
niezmieniona rejonizacja dzieci 
i możliwość ukończenia szkoły 
średniej znajdującej się na miejscu 
– to główne założenia koncepcji 
proponowanej przez Gminę, komi-
tet społeczny i rodziców.

Zaprezentowana przez Gminę Nada-
rzyn koncepcja sieci szkół jest prze-
myślana i kompletna. Powstanie jej 
poprzedził szereg spotkań różnych 
środowisk, dyskusji, analiz, badań 
warunków demograficznych oraz za-
potrzebowania społecznego. Efektem 
trwającego dialogu była budowa kom-
pleksu szkół w Ruścu przy ul. Osie-
dlowej. Placówka ta miała zaspokoić 
potrzeby dzieci w wieku szkolnym  
i gimnazjalnym, nie tylko z południo-
wej części gminy. Już wówczas pojawi-
ły się sygnały ze strony społeczności 
lokalnej o potrzebie utworzenia szkoły 
średniej.

Zmiany wymuszone reformą oświaty 
stały się okazją do utworzenia liceum 
ogólnokształcącego. Zgodnie z wy-
tycznymi reformy oświaty gimnazja 
mają być wygaszane. Minister Anna 
Zalewska wielokrotnie podkreślała, że 
celem nie jest likwidacja gimnazjów, 
lecz przekształcenie ich w podsta-
wówki lub szkoły średnie. Wpisując 
się w założenia reformy, gmina szcze-
gółowo przeanalizowała nie tylko 
obecną liczebność klas, posiadane za-
soby, ale i wybiegła w przyszłość. Na 
tej podstawie stworzyliśmy optymalne 
rozwiązanie.
Wszystkie publiczne szkoły pod-

stawowe z terenu gminy Nadarzyn 

(pięć placówek) zostaną dostosowane  
i przekształcone ze struktury klas I-VI 
do struktury klas I-VIII. Większość  
z nich zachowa oddziały przedszkolne.
Najwięcej kontrowersji ze strony ro-

dziców budziła sytuacja przepełnionej 
szkoły w Nadarzynie. Jest to chwilowe 
zjawisko wynikające z założeń po-
przedniej reformy. Często w klasach 
spotykały się dwa roczniki – dotyczy 
to uczniów obecnych klas II i III.  
W roku szkolnym 2016/2017 do kla-
sy pierwszej poszło tylko 45 uczniów, 
którzy uczą się w 3 oddziałach. Przy-
szłe klasy I to ok. 50 uczniów. Następ-
ne roczniki nie zapowiadają zwięk-
szenia liczby przyjmowanych do tej 
placówki dzieci. Utworzenie więc dru-
giej szkoły podstawowej przy ul. Żół-
wińskiej 41 w budynku obecnego gim-
nazjum, jest niezasadne. Zwłaszcza, że 
wiązałoby to się ze zmianą rejonizacji 
uczniów z terenu Nadarzyna i Starej 
Wsi. Uczniowie podzielni zostaliby 

między szkołę w Nadarzynie i szkołę 
przy ul. Sitarskich. Problem przepeł-
nienia Szkoły Podstawowej w Nada-
rzynie skończy się w 2019 r. Liczba sal, 
przy obecnej prognozie rekrutacyjnej, 
pozwoli na prowadzenie placówki  
w nowej strukturze (I - VIII). W roz-
poczynającym się dwuletnim okresie 
przejściowym, uczniowie obecnych 
klas VI, a w przyszłym roku szkolnym 
także klas V Szkoły Podstawowej przy 
Sitarskich będą realizowali obowiązek 
szkolny w klasie VII i VIII w budynku 
przy ul. Żółwińskiej 41 co rozładuje 
przepełnioną szkołę podstawową. Ta-
kie rozwiązanie w pierwszej kolejności 
zapewni wszystkim dzieciom jedno-

zmianowość. Ponadto, żeby zapewnić 
odpowiednie warunki rozwoju i edu-
kacji oraz by spełnić wysokie standar-
dy nauczania, w Szkole Podstawowej 
w Nadarzynie zostanie dobudowana 
część kuchenno–stołówkowa wraz  
z trzema pomieszczeniami świetlicy  
z zapleczem biblioteczno-czytelniczym.
Obecne Gimnazjum im. św. Jana Paw-

ła II w Nadarzynie  posiada 3 niezależ-
ne wejścia, może przyjąć 480 uczniów. 
W roku szkolnym 2016/2017 szkołę 
opuści 6 oddziałów – 120 uczniów. 
W roku szkolnym 2017/2018 11 od-
działów klas II i III pozostanie (246 
uczniów), jednocześnie przyjęci zo-
staną uczniowie klas VII (86 uczniów)  
i pozostanie jeszcze dużo miejsca dla 
uczniów planowanego liceum.
Każda z jednostek w budynku przy 

ul. Żółwińskiej 41 ma zapewnioną 
odpowiednią liczbę miejsc i sal dy-
daktycznych. W pełni zostanie wyko-
rzystany budynek szkolny jak również 
profesjonalnie przygotowana kadra 
pedagogiczna, zaplecze dydaktyczne, 
sportowe, językowe.
W Szkole Podstawowej w Ruścu jest 

36 sal w tym 32 dydaktyczne. Wszyst-
kie zostaną wykorzystane na potrzeby 
struktury ośmioklasowej, zapewnienia 
miejsca realizacji obowiązku przed-
szkolnego i opieki przedszkolnej, jak 
również na potrzeby świetlicy dla dzieci 
niepełnosprawnych z terenu gminy.
Szkoła Podstawowa w Młochowie zo-
stanie rozbudowana o część stołówko-
wo–świetlicową oraz 3 sale dydaktyczne.
W Szkole Podstawowej w Kostowcu 
powstanie pełnometrażowa sala gim-
nastyczna z zapleczem socjalnym.
Po modernizacji w Szkole Podstawo-
wej w Woli Krakowiańskiej przybędzie 
sala dla oddziału przedszkolnego.
Wszystkie placówki zostaną doposa-
żone w pomoce dydaktyczne.

Władze Gminy w rozpoczynającej się 
reformie oświaty dostrzegły okazję do 
realizacji potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców w zakresie utworzenia szkoły 
średniej.

Reforma oświaty - koncepcja sieci szkół w Gminie Nadarzyn 

W dniu 11 stycznia 2017 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
 – Prawo oświatowe. Oba akty prawne dotyczą zmian w systemie oświaty polegających 

nie tylko na wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego. To także propozycja nowych 
rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy 

oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę

 – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60).

Maria Aleksińska
 Dyrektor Zespołu Oświatowego
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Walka Gminy o liceum ogólnokształcące
Gmina Nadarzyn z inicjatywą przekształcenia gimnazjum w liceum ogólnokształcące wystąpiła do Starostwa Powiatowe-

go w czerwcu 2016 roku. 
Dokumenty dotyczące działań podjętych przez Gminę Nadarzyn w tej sprawie dostępne są na stronie www.nadarzyn.pl 

oraz na gminnym profilu na facebooku. 
W inicjatywę władz samorządowych aktywnie włączyli się zainteresowani i popierający ją mieszkańcy. W ankiecie na 

temat powstania tej placówki oddali ponad 1200 głosów poparcia. Z inicjatywy mieszkańców powstał także społeczny 
komitet „Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”. 
Idee powstania liceum w Nadarzynie poparli także radni powiatowi (Agnieszka Kuźmińska, Janusz Rajkowski, Artur 

Świercz, Urszula Wojciechowska, Mariusz Baranowski, Zbigniew Makowski, Grzegorz Jastrzębski, Zdzisława Zielińska). 
Złożyli oni projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia Liceum 
Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie. 

Ponadto 25 stycznia br. (w SP Nadarzyn, w Gimnazjum oraz w SP Rusiec) odbyły się spotkania  informacyjne z rodzi-
cami, dotyczące reformy oświaty oraz przekształcenia nadarzyńskiego gimnazjum w liceum, zaś 30 stycznia mieszkańcy  
w tej sprawie rozmawiać będą z Wicestarostą Pruszkowskim Krzysztofem Rymuzą 
Gmina ma odpowiednią bazę lokalową, możliwości, środki, a przede wszystkim potrzebę i akceptację mieszkańców,  

aby podjąć to wyzwanie. Dlaczego powiat nie chce wyrazić zgody na powstanie ogólniaka?

Poniżej przedstawiamy działania podjęte przez społeczny komitet „Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”, 
list otwarty Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba do Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia oraz pismo przewodnie inicjatywy 
podjęcia na najbliższej sesji rady powiatu pruszkowskiego uchwał w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia  
i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie oraz w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjal-
nych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. 

Fragment aktu założycielskiego społecznego komitetu „Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”:
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Społeczny komitet został powołany 
17 stycznia 2017 roku, stawiając sobie 
za cel utworzenie Liceum Ogólno-
kształcącego w Nadarzynie. Na pierw-
szym spotkaniu określone zostały cele  
i założenia:          
– głównym celem jest wsparcie inicja-
tywy wyrażonej złożeniem ponad 980 
podpisów pod deklarację utworzenia Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nadarzy-
nie w budynku obecnego Gimnazjum 
przy ulicy Żółwińskiej 41.
– uczestniczenie jako czynnik społecz-
ny w rozmowach z Urzędem Gminy 
Nadarzyn, Starostwem Powiatowym 
w Pruszkowie, Kuratorium Mazowiec-
kim w Warszawie mającymi na celu prze-
kształcenie wygaszanego Gimnazjum  
w Nadarzynie w Liceum Ogólnokształcące.
– wsparcie Dyrektora Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Nadarzynie w procesie 
przekształcania tej placówki w Liceum 
Ogólnokształcące.
– reprezentowanie interesów uczniów  
i rodziców w rozmowach na temat kształ-
tu, profili i organizacji pracy w nowo po-
wstałym  Liceum Ogólnokształcącym  
w Nadarzynie.
– prowadzenie konsultacji w środowi-
skach lokalnych Gminy Nadarzyn wska-
zując potrzebę utworzenia szkoły średniej 
na terenie naszej Gminy oraz korzyści 
jakie z tego faktu będą wynikały dla mło-
dzieży i lokalnego środowiska.
– działania na rzecz integracji wszystkich 
nadarzyńskich środowisk, które wspiera-
ją pomysł utworzenia Liceum Ogólno-
kształcącego na terenie Gminy Nadarzyn.
– promocja Liceum w Nadarzynie  
w środowisku Gminy Nadarzyn i poza jej 
granicami
Członkowie komitetu uczestniczyli  
w spotkaniach z rodzicami w szkołach 
na terenie Gminy Nadarzyn, przeprowa-
dzili szereg rozmów z radnymi powiato-
wymi, wysłano pisma do Pana Starosty 
powiatowego i Przewodniczącej Rady 
Powiatu oraz wszystkich Radnych Po-
wiatu Pruszkowskiego. Zorganizowa-
no spotkanie z Panem Vice-Starostą 
Krzysztofem Rymuzą odpowiedzialnym 
za oświatę w powiecie 30.01.2017 roku, 
współpracowano z mediami.
Wszystkie te działania miały na celu 
przekonanie władz powiatowych  
o celowości  wydania niezbędnej zgody 
na utworzenie od września 2017 roku  
w budynku wygaszanego gimnazjum 
przy ulicy Żółwińskej 41 Liceum Ogól-

nokształcącego w Nadarzynie. 
W tym zakresie wspieraliśmy działania 
władz samorządowych gminy podejmo-
wane powiecie.
25 stycznia odbyły się spotkania z ro-
dzicami w SP Nadarzyn, Gimnazjum 
w Nadarzynie i SP w Ruścu, gdzie Dy-
rektor Gminnego Zespołu Oświatowe-
go Pani Maria Aleksińska przedstawiała 
trzy ewentualne projekty wprowadzenia 
zmian zawartych w rządowym projekcie 
Prawa Oświatowego w Naszej Gminie. 
Dodam, że wprowadzanie projektów 
uzależnione jest od decyzji  innych or-
ganów niż Urząd Gminy w Nadarzynie, 
czyli Kuratorium mazowieckiego i Sta-
rostwa powiatowego. Na szczęście dla 
naszej Gminy tak naprawdę problem re-
formy dotyczyć może dzieci i rodziców 
trzech szkół: Gimnazjum, SP Nadarzyn  
i SP Rusiec. Reszta placówek bez wielkich 
problemów wdroży założenia reformy.

Wariant 1 -optymistyczny
Powiat wyraża zgodę na utworzeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego w budynku 
wygaszanego Gimnazjum, Kuratorium 
wyraża zgodę aby przez dwa lata mło-
dzież VII klasy SP w Nadarzynie uczyła 
się w murach budynku Gimnazjum.
Korzyści tego rozwiązania:
– unikamy  dwuzmianowości w szkole 
podstawowej w Nadarzynie z powodu 
przeładowania klas
– dorobek i infrastruktura Gimnazjum 
zostaje zachowana poprzez rozpoczęcie 
funkcjonowania LO
– pozostałe w budynku Gimnazjum 
dwa roczniki gimnazjalistów (obecne 
klasy I i II Gimnazjum) mają zachowa-
ną ciągłość nauczania (w przypadku nie 
utworzenia LO w Nadarzynie wielu wy-
kwalifikowanych nauczycieli Gimnazjum 
od września 2017 roku podejmie pracę w 
liceach i szkołach średnich w innych miej-
scowościach celem zapewnienia sobie  
pracy , co w dużej mierze zaburzy proces 
kształcenia obecnych gimnazjalistów).

Wariant 2 – pośredni
Jest zgoda Powiatu na LO i nie ma zgo-
dy Kuratorium na naukę dwóch roczni-
ków klas VII w budynku Gimnazjum
–w SP Nadarzyn przez dwa – trzy lata 
mamy dwuzmianowość, czyli wydłużo-
ny czas pracy szkoły

Wariant 3 – TRAGICZNY
Nie ma zgody Kuratorium  i nie ma zgo-
dy Powiatu na LO w Nadarzynie.
Wówczas zgodnie z ustawą rządową 
Gimnazjum zostanie przekształcone  

w szkołę podstawową, kolejną na terenie 
Gminy (szóstą).
– zajdzie konieczność wydzielenia  
z obwodu szkolnego szkoły w Ruścu 
i szkoły w Nadarzynie , dodatkowego 
obwodu dla dzieci do szkoły podstawo-
wej w Nadarzynie przy ulicy Żółwińskiej 
(dawne Gimnazjum).
– wiele dzieci będzie zmuszonych do 
zmiany swojej obecnej szkoły i rozpo-
częcia nauki  w innej placówce, z innymi 
nauczycielami i kolegami.
–W szkole spotkają się maluchy i ucznio-
wie wygaszanego Gimnazjum (starsza 
młodzież )
–wielu wykwalifikowanych nauczycieli 
Gimnazjum zmieni od września pracę 
na szkoły średnie
–dzieci w gminnym systemie oświato-
wym nie przybędzie (tak jak w przypad-
ku LO), ale pozostaną koszty utrzymania 
trzech bardzo dużych szkół podstawo-
wych (Rusiec i 2 Nadarzyn), w których 
będzie uczyło się mało uczniów, nie  
w pełni wykorzystujących lokalowe 
możliwości tych placówek.
To tylko niektóre problemy jakie się po-
jawią ,oczywiście każdy wariant  będzie 
budził emocje, ale trzecia opcja wywoła  
dramat wielu dzieci i ich rodziców.

Dlatego Społeczny Komitet widzi nie 
tylko szanse dla Nadarzyna na podnie-
sienie poziomu edukacyjnego o dobrą 
szkołę średnią, ale wręcz konieczność 
utworzenia Liceum Ogólnokształcą-
cego, co pozwoli przejść naszym dzie-
ciom przez trudny początek reformy  
w miarę spokojnie. Korzyści wypływa-
jące z utworzenia LO przedstawialiśmy 
na spotkaniu. Wspomnnieć tu należy  
o podwójnym roczniku, dojazdach, pro-
filowaniu między klasowym, zachowa-
niu dorobku edukacyjnego Gimnazjum,  
utrzymaniu wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej, obniżeniu kosztów utrzy-
mania szkół itp.

Teraz władze Powiatu muszą wydać 
zgodę i muszą uczynić to szybko, gdyż 
przeciąganie sprawy będzie skutkowało 
tym, że Gmina Nadarzyn nie będzie mo-
gła powołać LICEUM z powodu prze-
kroczenia rządowych terminów, które 
określa ustawa o prawie oświatowym Pani 
Minister Zalewskiej. Czas tak naprawdę 
upływa na początku lutego !!!.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do współpracy!!!

-  w imieniu Społecznego Komitetu „Inicjaty-
wa dla LO w Nadarzynie”Paweł Grzywa, 

Dariusz Zwoliński, Jerzy Kiełbik

Działania podjęte przez Społeczny Komitet 
„Inicjatywa dla Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”
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Pismo przewodnie inicjatywy podjęcia na najbliższej sesji rady powiatu pruszkowskiego uchwał w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn 
zadań z zakresu założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie oraz w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Złożone zostały również projekty ww. 
uchwał wraz z uzasadnieniami, plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu pruszkowskiego 
i porozumienie w sprawie powierzenia gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego z siedzibą  
w Nadarzynie przez Powiat Pruszkowski 
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List otwarty skierowany do Starosty Pruszkowskiego  przez Wójta Gminy Nadarzyn:
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny, Bliskich oraz Przyjaciół

śp. Marka Kunickiego
składają 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn i Radni 
oraz Wójt Gminy Nadarzyn wraz z Pracownikami Urzędu Gminy 

W dniu 9 stycznia 2017 r., zmarł nagle muzyk - instruktor Orkiestry OSP Nadarzyn 

śp. PIOTR NICIEWICZ
Był bardzo cenionym nauczycielem i wychowawcą muzyków-strażaków. 

Jego niepowtarzalna osobowość, życzliwość, a także niebywałe umiejętności 
kreowania ról artystycznych, zawsze budziły wielki podziw i uznanie 

dla wielkiego talentu jakim obdarzony był przez Boga. 
W życiu codziennym był niezwykle ciepłym i uczciwym człowiekiem, 

który nigdy i nikomu nie odmówił pomocy. 
Bardzo ciężko będzie nam zabliźnić rany, które powstały po Jego odejściu. 

Łączymy się w wielkim bólu z jego ukochaną małżonką Marzenką, 
jak i najbliższą rodziną.

Odszedł od nas na zawsze bardzo dobry człowiek.

    Pogrążeni w smutku,
   Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie

Pani Leokadii Walencie 
emerytowanej nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego 

w Nadarzynie wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Męża

składają Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny, Bliskich oraz Przyjaciół 

śp. Piotra Niciewicza
Muzyka i Instruktora Orkiestry OSP Nadarzyn 

składają Przewodnicząca Rady i Radni oraz Wójt Gminy Nadarzyn 
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy   
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XXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Najistotniejszym tematem XXV Se-
sji Rady Gminy Nadarzyn było podjęcie 
uchwały budżetowej na rok 2017. Radni 
zajęli się również określeniem kryteriów 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i klas pierwszych szkół pod-
stawowych oraz dotacjami na prowadzenie 
publicznych i niepublicznych placówek.

XXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
odbyła się 28 grudnia 2016 roku. Po 
stwierdzeniu quorum, radni bez uwag 
przyjęli porządek obrad oraz protokół 
z XXIV Sesji Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 30 listopada 2016 r. Następ-
nie wójt gminy Janusz Grzyb przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
za okres między sesjami. Przedsta-
wił w nim zrealizowane inicjatywy, 
statusy toczących się prac oraz pla-
ny inwestycyjne. Zreferował także 
status zmiany granic aglomeracji  
i przyłączenia do niej Starej Wsi.
Wyjaśnił, że wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego z procedurą likwi-
dacji istniejącej aglomeracji i utworze-
nia nowej, której terytorium obejmuje 
Nadarzyn i Starą Wieś. Procedura zo-
stała zaakceptowana.
Kwestia wytyczenia nowych granic 
aglomeracji (w znaczeniu przepisów 
wodno-prawnych kiedy na 1 km sie-
ci przypada 120 przeliczeniowych 
mieszkańców) jest bardzo istotna. 
Otwiera ona drogę do ubiegania się 
o dofinansowanie unijne z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko (POIŚ) na budowę kanalizacji 
w aglomeracji. Koniecznym do speł-
nienia warunkiem jest wpisanie plano-
wanych do wykonania zadań do tzw. 
Masterplanu. To ogólnokrajowy do-
kument, w którym zebrane są wszyst-
kie przedsięwzięcia wodno-kanali-
zacyjnych. O dofinansowane unijne 
ubiegać się mogą tylko zadania ujęte  
w Masterplanie.
Radni podjęli uchwały dotyczące 
oświaty: 
- w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki nr ewid. 995/5 
w Wolicy w Gminie Nadarzyn.  

w sprawie określenia kryteriów obo-
wiązujących na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do publicz-
nych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach pod-
stawowych dla której organem pro-
wadzącym jest Gmina Nadarzyn
- w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu re-
krutacyjnym do pierwszej klasy szko-
ły podstawowej dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
- w sprawie trybu udzielania i rozli-
czania dotacji na prowadzenie pu-
blicznych i niepublicznych placówek 
na terenie Gminy Nadarzyn przez 
podmioty inne niż Gmina Nada-
rzyn z zakresu danych zawartych 
we wniosku o udzielenie dotacji  
i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowo-
ści ich wykorzystania oraz terminie  
i sposobie rozliczenia dotacji.

Kolejne punkty porządku obrad doty-
czyły gospodarki nieruchomościami. 
Wyrażono zgodę na oddanie w dzier-
żawę, na czas oznaczony dłuższy niż  
3 lata, części nieruchomości stano-
wiącą drogę wewnętrzną (ul. Bał-
tycka), będącą własnością Gminy 
Nadarzyn w celu budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej tj. gazo-
ciąg średniego ciśnienia z przyłącza-
mi. W dalszej kolejności radni wy-
razili zgodę na obciążenie odpłatną 
służebnością przesyłu nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy 
Nadarzyn w użytkowaniu Polskiego 
Związku Działkowców, położonych 
w obrębie – Walendowa (jednorazo-
wa odpłatność 93 zł netto), Starej 
Wsi (jednorazowa odpłatność 1 770 
zł netto), Kajetan (jednorazowa od-
płatność 331 zł netto).
Radni zatwierdzili do realizacji pro-
jekt „Bliżej rynku pracy - Zintegrowa-
ny System Doradztwa Edukacyjno-
-Zawodowego ZIT WOF” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W ramach programu Gmi-

na Nadarzyn jest partnerem Miasta 
Stołecznego Warszawa – Biura Edu-
kacji, które jest liderem w projekcie.  
W ramach projektu powstanie między 
innymi szkolny punkt informacji i ka-
riery w gimnazjum. Budowane będą 
ścieżki informacyjno-zawodowe, któ-
re pomogą młodzieży ustalić predys-
pozycje, zainteresowania i kierunek 
dalszej edukacji i rozwoju zawodowe-
go. Wkład gminy w projekt jest niefi-
nansowy, w postaci wynajmu sal.

Następnie radni jednogłośnie przy-
jęli wraz z autopoprawkami uchwałę 
budżetową Gminy Nadarzyn na rok 
2017. Projekt uchwały pozytywnie 
zaopiniowała (wraz z uwagami za-
wartymi w uzasadnieniu) Regionalna 
Izba Obrachunkowa, która pozy-
tywnie zaopiniowała możliwość sfi-
nansowania zaplanowanego deficytu 
przedstawionego w projekcie uchwa-
ły budżetowej. Zachowane zostały 
wymogi określone w art. 242 ustawy 
o finansach publicznych, planowane 
wydatki bieżące nie są wyższe od pla-
nowanych dochodów bieżących.

Treść podjętych uchwał znajduje się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.nadarzyn.pl/
red.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów 
filmowych z XXV Sesji Rady Gminy 

Nadarzyn na  ItvNadarzyn:
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Pierwsza sesja obecnej Rady Gminy odbyła się 1 grudnia 2014 roku. Do końca 2016 roku radni spotkali się na XXV 
posiedzeniach, podczas których podjęli 339 uchwał. Podczas obecnej kadencji doszło do wyjątkowej sytuacji, mandaty 
stracili dwaj radni Piotr Miszczuk (do 15.12.2015 r. - mandat wygasł na mocy wyroku NSA z 15.12.2015 r. i Marcin 
Zaborowski (do 13.10.2015 r. - mandat wygasł na mocy wyroku NSA z 13.10.2015 r.) obaj z klubu radnych Zielona 
Gmina Nasz Dom. Mandaty zostały wygaszone ponieważ nie złożyli oni pierwszych oświadczeń majątkowych w termi-
nie ustawowym. Konieczne były wybory uzupełniające w okręgach, które reprezentowali. Ich miejsce w radzie zajęli za 
Marcina Zaborowskiego - Tomasz Siwa, za Piotra Miszczuka - Eugeniusz Kucharski. Wybory uzupełniające odbyły się 
10.04.2016 r. 
Jak dotąd, to nie jedyna zmiana w tej kadencji. Pod koniec ubiegłego roku z funkcji Sołtysa Kajetan zrezygnował Sławo-
mir Gajowniczek. Co oznacza, że w 2017 roku mieszkańców tego sołectwa czekają wybory nowego sołtysa.Odbędą się 
one 8 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w sali OSP Nadarzyn (przy ul. Warszawskiej 15).

Zgodnie ze statutem sołectw do zakresu działania Sołtysa należy między innymi (§15 punkt 5) udział w sesjach Rady 
Gminy z prawem głosu doradczego w sprawach dotyczących sołectwa, a także (§15 punkt 7) informowane mieszkańców 
sołectwa o bieżących sprawach sołectwa i gminy.
Należy podkreślić, że jednym z podstawowych źródeł informacji są właśnie sesje rady. Jest to nie tylko okazja do zapo-
znania się z podejmowanymi przez radnych uchwałami. Daje to możliwość wymiany opinii z radnymi i innymi sołtysami, 
wyrażenia własnych opinii i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących spraw mieszkańców. 

Najrzadziej w sesjach uczestniczyło troje sołtysów: rezygnujący - Sławomir Gajowniczek, sołtys Szamot Ewa Kościelnic-
ka – z powodów zdrowotnych oraz sołtys Starej Wsi Michał Ziółkowski. 

Obecność Sołtysów na sesjach Rady Gminy Nadarzyn w 2016 r.:

Na podstawie informacji 
z Biura Rady Gminy Nadarzyn 

Praca samorządu na półmetku kadencji
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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
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

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

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

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

  Ważne telefony
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Zamykany na noc parking przed bu-
dynkiem gminy – oto jak w mniema-
niu Malkontenta szlabanami władza 
odgradza się od ludzi. Jeszcze pacz-
komat tam postawili. Nie cofną się 
przed żadną podłością, aby mieszkań-
com życie utrudnić. Perfidnie kłamią, 
że to dla komfortu, ale Malkontent 
widzi, że jak na komfortowy, to on 
jest za mały! Liceum ogólnokształ-
cące w Nadarzynie? Jeszcze czego! 
To fanaberia; wymysł Wójta! Zgod-
nie z prawdą Malkontenta, to nikt 
ogólniaka nie chce. To szkoła dla 
niezdecydowanych. Malkontent przy-
szłość nadarzyńskiej młodzieży widzi  
w zawodówkach, bo wykształciu-
chów mamy nadmiar. Dwoi się i troi, 
aby sukces przekuć w porażkę, dobre 
przedstawić jako złe. Sączy jad kieru-
jąc się nienawiścią.

Gminny maruda twierdzi, że jest spe-
cjalistą od wszystkiego, ma monopol 
na wiedzę i wyłączne prawo do oce-
niania innych. Mieszkańców postrze-
ga jako stado baranów, za których 
trzeba myśleć i mówić. Siebie przy-
równuje się do Prometeusza. Dlatego 
chociaż nie został upoważniony, rości 
sobie prawo do przemawiania w na-
szym imieniu. Twierdzi, że tylko On 
wie, co jest dobre dla naszej społecz-
ności. Jeśli będziemy uważali inaczej, 
On i tak „uszczęśliwi nas na siłę”.

„Pouczać innych jest łatwiej niż siebie” – 
Ajschylos

Na początku grudnia przed budyn-
kiem gminy stanął paczkomat. Zgod-
nie z zapowiedziami jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem można było 
odbierać i nadawać pierwsze przesył-
ki. Mieszkańcy się ucieszyli, ale nie 
wszyscy. Co pozytywnego gmina zro-
bi, to Malkontent skrytykuje. Oświe-
tlenie zaczęło działać przy jakiejś uli-
cy – zaraz pretensje – dlaczego tutaj, 
a nie gdzieś indziej? Gmina przymie-
rza się do budowy kanalizacji w Starej 
Wsi – nie zobaczę nie uwierzę. Nowe 
miejsca przedszkolne zostaną wygo-

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

spodarowane w szkole w Ruścu – dla-
czego w Ruścu, a nie w Starej Wsi?

Malkontent swoją nienawiść prze-
kłada na cały samorząd i wszytko co 
gmina robi. Także na osoby z gminą 
współpracujące i każdego, kto wy-
stępuje z inicjatywą. Zawsze coś się 
Malkontentowi nie podoba. Co nie 
tak było z paczkomatem? Najpierw 
uwagi, że za mały. Na chwilę zrobi-
ło się spokojnie po wyjaśnieniach, 
że po sprawdzeniu ruchu można go 
będzie w miarę potrzeb rozbudowy-
wać. Jednak Malkontent tylko szukał 
kolejnego pretekstu do narzekań. Ni-
czym rzep psiego ogona uczepił się 
szlabanów przy gminnym parkingu. 
Po co je na noc zamykać? - dopyty-
wał niestrudzenie. Wysyłał pisma, 
otrzymywał odpowiedzi. Mało mu 
było oficjalnej korespondencji, więc 
na internetowych portalach społecz-
nościowych szukał zaczepki. On py-
tał, urzędnicy cierpliwie tłumaczyli. 
Szlabany zostaną zamknięte, a gmina 
nie widzi powodów do otwierania 
parkingu nocą. Tak się Malkontent 
przy swoim upierał, że się cierpliwość 
skończyła... innych internautów. Wy-
tłumaczyli, że nie chcą driftujących 
aut za oknami i zapachu palonych 
gum w domu i ogrodzie. Że korzystali 
już z paczkomatu i nie mieli problemu 
ani z zaparkowaniem, ani z dostarcze-
niem, czy odbiorem przesyłki. Choć 
Malkontent twierdził, że występował 
w imieniu mieszkańców, okazało się 
że kierował się wyłącznie własną nie-
chęcią do Wójta.

„Wielka nienawiść łatwo nie ginie” - Ezop

Prometeusz, mitologiczny tytan tak 
ukochał człowieka, że dla niego zła-
mał prawo ustanowione przez grec-
kiego boga Zeusa. Ukradł z Olimpu 
ogień i dał go ludziom. Został za to 
uwięziony. Każdego ranka ptak z ro-
dziny jastrzębiowatych (sęp lub orzeł) 
wyrywał mu wątrobę, która odrastała 
przed nadejściem następnego świtu... 
Mitologii greckiej wystarczył jeden 

Prometeusz. W mitomanii nadarzyń-
skiej wyjątkowo obrodziło ludźmi 
uważającymi się za mitycznego tytana.
Przedstawiają się jako odważni 

obrońcy uciśnionych. Jednak nie mi-
łością do mieszkańców się kierują, nie 
nasze dobro mają na uwadze. Świat 
przysłania im nienawiść do Wójta  
i polityczne rozgrywki. Dlatego za-
miast wspierać potrzebne i ważne 
inicjatywy wszystkie torpedują. Wma-
wiają nam, że niczym dawny bohater 
sprzeciwiają się Zeusowi, który Olimp 
zamienił na urząd gminy. Tymczasem 
Prometeusze po nadarzyńsku hejtują 
gminę i samorząd, krytykują wszyst-
kie działania i inicjatywy.

„Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie 
trwa w błędzie tylko głupiec” - Cyceron

Młodzież, rodzice, nauczyciele 
wreszcie władze samorządowe – 
wszyscy zgodnie chcą przekształcić 
gimnazjum w liceum. Na przeszko-
dzie stoi tylko powiat pruszkowski.
Obecny rząd wraz z Prezydentem 

RP wprowadzili reformę oświaty. 
Obecne władze powiatu powinny 
się cieszyć, że nadarzyński samorząd 
lokalny choć nie po linii partyjnej, 
zamiast szkodzić robi wszystko, aby 
wizja Minister się udała. Tymczasem 
Powiat strzela w PIS-owskie kolano 
psując reformę oświaty w naszej gmi-
nie. Po co cała ta afera? Po co pisma, 
internetowe akcje poparcia, komitety 
społeczne? Po co granie na emocjach 
i obawach rodziców? Czy nadarzyń-
ska młodzież nie doczeka się liceum 
tylko dlatego, że na jego powstaniu 
ucierpi ego Malkontenta-bufona. 
Łasy na pochlebstwa człowieczek nie 
zdoła przypisać sobie zasługi utwo-
rzenia ogólniaka; nie spadnie na niego 
splendor, nie zalśni jego blask, nie bę-
dzie ochów i achów więc i ogólniaka 
nie będzie! Nie jego pomysł, więc nie 
ma zgody na realizację?

W takich sytuacjach widać prawdzi-
we oblicze człowieka. Ten szkalowa-
ny Wójt potrafi wznieść się ponad 
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System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywaniem ważnych wiadomości może rejestrować się 

drogą elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej 

w Kancelarii Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). 

Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

podziały nie tylko polityczne i zrobić 
wszystko, aby ogólniak w Nadarzynie 
powstał. Teraz widać, że mieszkańcy 
go popierają nie tylko przy urnach 
wyborczych. Jak interes mieszkańców 
reprezentują nasi radni powiatowi? 
Widzę tylko nielicznych radnych, któ-
rzy angażują się w sprawę liceum. Co 
zrobili pozostali, jakie podjęli kroki, 
aby wesprzeć mieszkańców i samo-
rząd w walce o ogólniak? Na co cze-
kają, aż mieszkańcy padną przed nimi 
na kolana i zaczną ich błagać? Czy 
szukają jakiegoś toru, aby w ramach 
protestu się do niego przykuć? Jeśli 
nie chcą ogólniaka niech powiedzą 
wprost, mamy prawo wiedzieć kto 
popiera nasze inicjatywy, a kto jest na 
nasze potrzeby głuchy.

„Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo 
wyżej stawiają od prawdy” - Ezop

Jest jeszcze inna kwestia – moim 
zdaniem oburzająca. Sprawa liceum 
została upolityczniona, a rodzice 
okłamywani i manipulowani. Po uru-
chomieniu liceum dzieciom nie gro-
zi dwuzmianowość, wkrótce czyn-
ne będzie drugie skrzydło szkoły  
w Ruścu. Nagłe zwiększenie uczniów 
jest chwilowe i wynika z poprzed-
niej reformy, która doprowadziła do 
kumulacji dwóch roczników w jed-
nej klasie. Za chwilę to się rozładuje  
i wszystko wróci do normy. Nie po-
trzeba w gminie kolejnej podstawów-
ki tylko ogólniaka. Dlaczego liceum 
a nie technikum czy zawodówka? 
Ponieważ najwięcej uczniów z terenu 

naszej gminy właśnie wybiera licea. 
Pozostała część dzieli się na zawo-
dówki i technika. Zatem optymalnym 
rozwiązaniem jest utworzenie takiej 
szkoły, która zaspokoi potrzeby więk-
szości uczniów. Roztrząsanie kwestii 
profili klas w szkole, której powstanie 
stoi przed coraz większym znakiem 
zapytania jest celowym zaciemnia-
niem obrazu. Służy odrywaniu uwagi 
od kwestii istotnych. Najważniejsze 
jest powstanie szkoły. To natomiast 
zależy od partyjnych kolegów sta-
rosty. Może powinni porozmawiać  
z nim i przekonać go do spełnienia 
woli wyborców!

AntyMalkontent

Budowa S8 
(odcinek Siestrzeń – Paszków)

Szanowni Mieszkańcy Gminy, 
Przypominamy, że w związku z budową drogi S8 

na wysokości Gminy Nadarzyn napotykamy liczne utrudnienia w ruchu .
Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, 

w tym zmiany w organizacji ruchu znajdują się na stronie internetowej kontraktu: 
www.s8radziejowice-paszkow.pl.

 W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji. 
Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA, 

pod nr tel. 22 209 24 15. 

Kontakt do Kierownika Projektu (osoby kierującej kontraktem z ramienia 
GDDKiA Oddz. w Warszawie) i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.
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III Gminny Konkurs Kolęd i Pasto-
rałek odbył się 20 grudnia w Szkole 
Podstawowej w Ruścu. Do udziału  
w konkursie zgłosiło się 7 solistów  
i 8 zespołów w dwóch kategoriach wie-
kowych: klasy I - III i IV - VI ze szkół 
podstawowych gminy Nadarzyn.

Celem konkursu było kultywowanie 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia, roz-
budzenie w uczniach chęci wspólnego 
śpiewania kolęd i pastorałek, integracja 
społeczności szkolnej, rozbudzanie za-
interesowań muzycznych, prezentacja 
talentów artystycznych.

Jury konkursu brało pod uwagę po-
prawność wykonania, dobór reper-
tuaru, pomysłowość i oryginalność 
wykonania, ogólny wyraz artystyczny, 
dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, 
rekwizyty).

Komisja w składzie: Agnieszka Siwiec, 
Edyta Zwolińska, Anna Matuszewska, 
Anna Krawczyk, Anna Kłopocka po 
wysłuchaniu prezentacji artystycznych 
przyznała nagrody i wyróżnienia: 

kategoria: klasy I - III - soliści:
I miejsce: Antoni Orłowski ze Szkoły 

Podstawowej w Nadarzynie
II miejsce: Alicja Pianka ze Szkoły 

Podstawowej w Ruścu
III miejsce: Gabriela Ślęzak ze Szkoły 
Podstawowej w Kostowcu
Wyróżnienie: Oliwia Bartosiewicz ze 
Szkoły Podstawowej w Młochowie
kategoria: klasy I - III - zespoły:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Woli 
Krakowiańskiej
II miejsce: Szkoła Podstawowa  
w Nadarzynie
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Ruścu
kategoria: klasy IV - VI - soliści:
I miejsce: Marcelina Greszta ze Szkoły 
Podstawowej w Młochowie
II miejsce: Hanna Bączkowska ze Szko-
ły Podstawowe w Nadarzynie
III miejsce: Magdalena Kłopocka  
ze Szkoły Podstawowej w Ruścu
kategoria: klasy IV - VI - zespoły:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Ko-
stowcu
II miejsce: zespół „Chórzyści z Betle-
jem” ze Szkoły Podstawowej w Mło-
chowie
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Woli 
Krakowiańskiej
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa  
w Nadarzynie i zespół „Anielscy Kolęd-
nicy” ze Szkoły Podstawowej w Ruścu

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy za rok.

6 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawo-
wej w Ruścu odbył się uroczysty finał 
Gminnego Konkursu Literackiego 
i Plastycznego „Pędzlem i piórem  
o Sienkiewiczu”. Honorowy pa-
tronat nad tym wydarzeniem ob-
jął Wójt Gminy Nadarzyn Janusz 
Grzyb. 

Projekt ten był formą włącze-
nia się w ogólnopolskie obcho-
dy Roku Henryka Sienkiewicza.  
Zadania konkursowe polegały na na-

pisaniu wiersza poświęconego Henry-
kowi Sienkiewiczowi lub zredagowaniu 
kartki z pamiętnika przedstawiającej 
podróż po Afryce w towarzystwie Sta-
sia i Nel - bohaterów powieści „W pu-
styni i w puszczy” oraz  przygotowaniu 
projektu okładki do dowolnie wybranej 
książki noblisty lub namalowaniu ulu-
bionego bohatera. Adresatami kon-
kursu byli uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy.  
W etapie szkolnym wzięło udział 119 

SP Rusiec

„Hej, kolęda, kolęda ... - III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Pędzlem i piórem o Sienkiewiczu

Jeden z występujących zespołów

SP Rusiec

Fot. arch.szkoły

Fot. arch.szkoły
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uczniów, natomiast do etapu gminne-
go zakwalifikowało się 22 uczestników, 
spośród których wyłoniono laureatów  
oraz wyróżnionych. 

Cenne nagrody w postaci - tabletów,  
e-czytników, słuchawek bezprzewodo-
wych, pedrive’ów oraz książek wręczył 
Wójt Gminy Nadarzyn. 

Zwycięzcy zaprezentowali swoje pra-
ce literackie i plastyczne. Ich talent  
i kreatywność zdobyły uznanie jury oraz 
zgromadzonej publiczności. 

 Wyniki Konkursu Literackiego
Wiersz: Nagroda Grand Prix Michalina 
Walacik (SP Rusiec) I miejsce Antonia 
Dośpiał (SP Rusiec), II miejsce Bartło-
miej Popławski (SP Młochów)III miej-
sce Joanna Wyłupek (SP Rusiec)
Kartka z pamiętnika I miejsce - Krzysz-
tof  Andrzejewski (SP Rusiec), II miej-
sce Julia Wilczak (SP Nadarzyn), III 
miejsce Mikołaj Krakowiak (SP Kosto-
wiec).Wyróżnienie Maja Antoniak (SP 
Wola Krakowiańska).Wyróżnienie Julia 
Dobrowolska (SP Nadarzyn)

Wyniki Konkursu Plastycznego 
Okładka: Grand Prix Hubert Mali-
szewski (SP Rusiec), I miejsce Alicja 
Niedbała (SP Młochów), II miejsce  
Julia Tomasik (SP Rusiec), III miejsce 
Barbara Tippe (SP Młochów).Wyróż-
nienie Gabriela Karbowska (SP Nada-
rzyn).
Ulubiony bohater: I miejsce Katarzyna 
Kamińska (SP Rusiec)II miejsce Zu-
zanna Posadzy (SP Rusiec), III miejsce 
Barbara Szopa (SP Rusiec).Wyróżnie-
nie Julia Boniecka (SP Nadarzyn).

Anna Kubik, Monika Rębiś, 

Ewelina Wasiluk

Nauczyciele SP Rusiec

  

PP Nadarzyn

Wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów finału

TEATRZYK 
w PRZEDSZKOLU

Każdy rodzic wie, jak jego dziecko re-
aguje na komunikat: „Dziś w przedszkolu 
macie teatrzyk!” Zwykle towarzyszą temu 
okrzyki zachwytu i radości. Nie tylko  
z powodu zmiany zwykłego rytmu dnia. 
Wiąże się to z możliwością przeniesienia 
się wyobraźnią  w zupełnie inny świat - ta-
jemniczy, czasem wzbudzający niepokój 
a nawet strach, ale zawsze bezpieczny, bo 
rozgrywający się na płaszczyźnie dziecię-
cej  wyobraźni.

Takie doświadczenia z teatrem, które-
go celem jest radzenie sobie z trudnymi 
emocjami, zdobywają nasze kochane 
maluszki z grupy „Biedronek” w Publicz-
nym Przedszkolu w Nadarzynie. Przed-
stawienia „teatrzykowe” (bo „teatralne” 
to może zbyt duże słowo) odbywają się 
w tej grupie regularnie co dwa tygodnie. 
I nie chodzi tu o zapraszanych artystów. 
Są to teatrzyki, w których bohaterowie 
wykonani są z kawałków szmatek, gał-
ganków, czasem patyków a narratorem  
i wszystkimi postaciami wychowawczyni, 

wcale nie chowająca się gdzieś za kurty-
ną, tylko siedząca przed dziećmi. Orga-
nizacja takiego teatrzyku zajmuje około 
15minut – wykonanie przez nauczyciela 
postaci i scenerii. Kluczem jest dobór od-
powiedniej bajki i dostosowanie jej treści 
do poziomu percepcji widowni. Przed 
pierwszym występem miałam ogromne 
obawy – jak dzieci przyjmą fakt, że Czer-
wony Kapturek to czerwona chusteczka 
związana w supełek, a Wilk, to inny skra-
wek materiału w czarnym kolorze. Czy 
nie wyśmieją bohaterów i mnie? Nic bar-
dziej mylnego! Zapatrzenie i zasłuchanie 
dzieci dowodziły o ich ogromnym zaan-
gażowaniu emocjonalnym. Po przedsta-
wieniu zaś zawsze to dzieci wcielają się  
w role bohaterów, używając gałganko-
wych kukiełek. Taki odbiór daje motywa-
cję do dalszego działania. Dzieci czekają na 
kolejne  przedstawienie z zaciekawieniem  
i niecierpliwością.  
Zachęcam wszystkich – również rodziców w do-
mach – do organizowania takich szmacianych 
zabaw. Zapraszane na przedstawienia dzieci ze 
starszych grup dowodzą, że nie tylko trzy i czte-
rolatki są fantastycznymi odbiorcami tego typu 
teatrzyków. Warto spróbować! 

Teresa Tartas - Souilah

Fot. arch.szkoły

Fot. arch.przedszkola
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B E Z P I E C Z E Ń S T W O

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.

W związku ze zbliżającymi się feria-
mi zimowymi, które w tym roku dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Nada-
rzyn, będą trwały od 13 do 24 lute-
go funkcjonariusze Straży Gminnej  
w Nadarzynie prowadzą zajęcia profi-
laktyczne wśród uczniów szkół pod-
stawowych w naszej gminie. 

Na zajęciach przedstawiane są za-
sady bezpiecznego spędzania czasu 
w okresie zimowym zarówno w trak-
cie wyjazdów, jak również pobytu  
w miejscach zamieszkania.

Stosownym jest przypomnieć istot-
ne informacje, które mogą przyczynić 
się do bezpiecznych  spokojnych ferii 
zarówno dla dzieci, jak też ich opie-
kunów:

• do zjeżdżania na sankach wybieraj 
miejsca oddalone od ruchu samocho-
dowego, 

• nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na 
nich, 

• nie stój blisko zjeżdżających sanecz-
karzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu, 

• teren do zjazdu należy oczyścić  
z krzaków, kamieni i nierówności, 

• upewnij się, że Twoje sanki nie 
mają połamanych szczebli bądź wy-
stających śrub. Jeśli mają, koniecznie 
poproś opiekuna o naprawę, 

• nie doczepiaj sanek do samochodu, 
• ślizgaj się na placach przeznaczo-

nych na ślizgawki i lodowiska, unikaj 
zamarzniętych stawów, jezior, gdyż 
lód może być niewystarczająco wy-
trzymały, co grozi bardzo poważnym 
wypadkiem, 

• przebywając na lodowisku nie na-
leży trzymać rąk w kieszeni, 

• nie rzucaj śnieżkami w samochody 
i zwierzęta, 

• nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje 
się w nich jakiś ciężki bądź niebez-
pieczny przedmiot (np. kamień).

Przed wyjazdem dziecka na zimowy 

wypoczynek porozmawiajmy z nim  
o zagrożeniach, jakie może napotkać. 
Przekażmy dziecku podstawowe in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Wytłumaczmy, 
w jaki sposób w razie potrzeby będą 
mogły wezwać pomoc.

Jeśli dzieci zostają w domu, zadbaj-
my w miarę możliwości, aby spędzały 
czas na zajęciach w szkołach, świetli-
cach, domach kultury, czy też kołach 
zainteresowań. Jeżeli jest to niemoż-
liwe i dzieci pozostają w domu, to na 
czas nieobecności dorosłych domow-
ników zapewnijmy najmłodszym 
opiekę osoby zaufanej. 
Zostawmy przy telefonie numery 
opiekunów lub osób zaufanych 
oraz numery alarmowe (997 – po-
licja, 998 – straż pożarna, 999 – po-
gotowie ratunkowe, 22 720 08 67 
– Straż Gminna w Nadarzynie). 
Ponadto przekażmy sąsiadom klu-
cze do domu na wypadek potrzeby 
udzielenia pomocy, np. otworze-
nia drzwi w przypadku pożaru lub 
wzywania pomocy przez dziecko 
z mieszkania. 
Telefon alarmowy – 112 – dzwo-
niąc pod numer alarmowy staraj-
my się w miarę możliwości podać 
następujące informacje: 
• dokładnie miejsce zdarzenia (miej-
scowość, droga, ulica, dom, itd.) ,
• zdarzenie (rodzaj wypadku, liczba 
poszkodowanych),
• stan ofiar zdarzenia (wiek, stan przy-
tomności, krwawienia, złamania),
• swoje dane osobowe oraz numer 
telefonu.
• następnie wysłuchajmy uważnie 
przekazywanych instrukcji i pocze-
kajmy aż dyspozytor pozwoli się roz-
łączyć.

Zawsze przypominajmy dzieciom  
o konieczności zamykania drzwi od 

wewnątrz i o zakazie wpuszczania 
osób nieznajomych.
Jeśli dziecko przebywa poza domem 
np. na placu zabaw lub na podwórku, 
powinno pamiętać, że mogą się nim 
interesować osoby nie zawsze uczciwe. 
Należy dziecko nauczyć, aby: 
- nie opowiadało o wyposażeniu 
domu, zasobach rodziny i ich stanie 
majątkowym, 
- klucze do mieszkania nosiło zawsze 
dobrze zabezpieczone pod odzieżą 
i nie podawało nikomu adresu za-
mieszkania, 
- nie ulegało namowom osób niezna-
jomych, aby wpuścić je do mieszkania 
pod pozorem np. przekazania rodzi-
com rzeczy lub dokumentów, 
- nie przebywało w miejscach zbiera-
nia się osób palących papierosy lub 
spożywających alkohol, 
- nie wsiadało do samochodów osób 
nieznajomych,
- nie nawiązywało kontaktów z nie-
znajomymi proponującymi słodycze, 
poczęstunek w jakimś barze, spacer  
w miejsca ustronne lub zapraszający-
mi do swoich mieszkań,
- nie przyjmowało na przechowanie 
żadnych przedmiotów od osób nie-
znajomych (mogą pochodzić z prze-
stępstwa).

Życzę bezpiecznych i udanych ferii 
zimowych

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

1.12.2016 r. W godzinach popołudnio-
wych wyjazd do pożaru samochodu 
osobowego przy ulicy Jodłowej. 

2.12.2016 r. 
• W nocy - wyjazd zastępu do palącego 
się samochodu przy ulicy Warszawskiej 
w Nadarzynie. Na miejscu obecna była 
również Policja Nadarzyn. 
• Udział jednostki w usuwaniu skut-
ków wypadku drogowego trzech aut 
osobowych z czego dwa dachowały na 
poboczu. Udzielenie pierwszej pomocy 
jednej osobie poszkodowanej. Zabez-
pieczenie miejsca zdarzenia. Na miej-
scu zdarzenia obecne były także dwa 
zastępy Państwowej Straży Pożarnej 
Pruszków, Policja Wydział Ruchu Dro-
gowego Pruszków oraz dwie karetki 
pogotowia ratunkowego. 

4.12.2016 r. Udział zastępu w usuwa-
niu skutków dachowania samochodu 
osobowego na skrzyżowaniu w Ruścu. 
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na 
miejscu obecne były także dwa zastępy 
PSP Pruszków, Policja oraz karetka po-
gotowia ratunkowego. 

7.12.2016 r. W godzianch popołudnio-
wych wyjazd zastępów do powalonych 
drzew przy ulicy Spacerowej w Strze-

niówce. 
10.12.2016 r. Wyjazd zastępu do wy-
padku drogowego z udziałem dwóch 
aut osobowych przy ulicy Błońskiej  
w Nadarzynie. Zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia. Po zakończeniu działań przy 
wypadku, strażacy natknęli się na powa-
lone drzewo, które usunęli. 

12.12.2016 r. Udział zastępu w gasze-
niu ogniska przy ulicy Jodłowej w Strze-
niówce. Na miejscu obecna była także 
Straż Gminna Nadarzyn. 

15.12.2016 r. Wyjazd zastępu do usu-
nięcia skutków wypadku samochodu 
osobowego z ciężarowych w miejsco-
wości Młochów na trasie S8. 
Na miejscu obecne były także dwa 
zastępy PSP Pruszków, karetka pogo-
towia ratunkowego oraz dwie załogi 
Policji. 

26.12.2016 r. 
• Wyjazd zastępu do usunięcia powa-
lonego drzewa przy ulicy Głównej  
w miejscowości Rusiec. Działania pole-
gały na zabezpieczeniu zerwanego ka-
bla telekomunikacyjnego oraz usunię-
ciu drzewa zagradzającego drogę. 
• Wyjazd zastępu do palącej się sadzy 
w kominie w Wolicy przy ulicy Długiej. 

Sprawdzenie szybu kominowego oraz 
wygarnięcie popiołu i tlących się resz-
tek drewna z pieca. 
• W godzinach nocnych wyjazd zastę-
pu do drzewa powalonego na budy-
nek mieszkalny przy ulicy Rubinowej  
w miejscowości Rusiec. 

27.12.2016 r. W tym dniu wyjeżdza-
liśmy cztery razy do powalonych 
drzew, czy też połamanych słupów 
telekomunikacyjnych. Działaliśmy  
w obrębie ulic: Błońska, Sitarskich, 
Pruszkowska w Nadarzynie oraz  
w Wolicy przy ulicy Tęczowej. Dzia-
łania prowadzone były od godzin po-
rannych do wieczornych. 
Na zakończenie dnia zostaliśmy 
jeszcze zadysponowani do wypad-
ku drogowego z udziałem dwóch 
aut osobowych na skrzyżowaniu alei 
Katowickiej z aleją Kasztanową. Na 
miejscu były obecne również dwa za-
stępy PSP Pruszków oraz Policja.

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu 
zaprasza na warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli 

„Wspomaganie rozwoju mowy dziecka”
Celem warsztatów jest uzyskanie wiedzy o prawidłowym rozwoju mowy dziecka oraz podniesienie świadomości 

Rodziców i Nauczycieli o wpływie kompetencji komunikacyjnych na sukcesy edukacyjne dzieci.
Program warsztatów obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Etapy rozwoju mowy dziecka
2. Rozwój mowy a sukcesy edukacyjne dzieci

3. Prawdy i mity dotyczące rozwoju mowy dziecka
4. Czym zajmuje się logopeda?

5. Prezentacja ćwiczeń wspomagających rozwój mowy
6. Propozycje gier i zabaw językowych stymulujących rozwój kompetencji komunikacyjnych

Warsztaty poprowadzi: Iwona Trojanowska – surdologopeda
Termin warsztatów: 15.02.2017 (środa) godz. 16.30

Miejsce: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu (ul. Matki F. Dymman 9, Kostowiec)
Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach mailowo lub telefonicznie:pnkostowiec2012@wp.pl  tel. 519 743 727
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Komisariat Policji w Nadarzynie 
ul. Warszawska 13; 05-830 Nadarzyn; 

tel. 22 729 81 77 (wezwania 997)
Dzielnicowi:

- st. sierż. Rafał Bogdanowicz, tel. 600 997 482 rewir: Nadarzyn,
- sierż. sztab. Marcin Deka, tel. 600 997 483 Rewir: Kostowiec, Rozalin, 

Młochów, Stara Wieś, Urzut, Parole, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Bieliny, Żabieniec,
- st. sierż. Małgorzata Nowak, tel. 600 997 468 rewir: Walendów, 

Wolica, Szamoty, Kajetany, Rusiec, Strzeniówka.
źródło: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/62567, Komisariat-Policji-w-Nadarzynie.html

Ośrodek Zdrowia 
w Nadarzynie; ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 28

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

Z D R O W I E

W dni powszednie w godzinach 18.00 – 8.00 oraz całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy 
stacjonarna i wyjazdowa pomoc lekarsko –pielęgniarska w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. 22 758 67 14 (na wprost głównego wejścia do szpitala)
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Sprzedam działkę budowlaną 2320 m2. Tel. 693 316 404; Sprzedam szafki kuchenne (używane) Tel. 798 667 134
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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

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

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

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

Rainbow. Tel. 502 337 965

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 694Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 

do klienta. Tel. 505 206 369

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

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie 
zatrudni ucznia/fryzjerkę,

 ewentualnie pomoc fryzjerską. 
Tel. 606 132 233

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów  Tel. 604 408 618, 

Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie 
lakiernika, pmocnika, blacharza, zbrojarza. 

Tel. 603 855 562

Oddam drzewa owocowe na działce,
 za uporządkowanie jej. Tel. 661 854 476

Sprzedam działkę 3600m2 Kajetany - Czarny Las 
tel. 77 509 153 015

Rok założenia 1986
Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn

tel. 729 88 05; 603 855 562; 601 067 168

e-mail: biuro@westcargs.pl;

strona: www.westcar.pgrs.pl
czynne: pn – pt 7.00 -16.00; 

• BLACHARSTWO – LAKIERNICTWO
• SAMOCHODy ZASTęPCZE
• ROZLICZENIA BEZGOTóWKOWE
• HOLOWANIE 24H/DOBę
• ELEKTRO-MECHANIKA, FILTRy, 
    OLEJE, HAMULCE
• KUPNO-SPRZEDAŻ SAMOCHODóW 
    CAłyCH I POWyPADKOWyCH
• KLIMATyZACJA

Usługi transportowe Ford transit, 
mozliwość wypożyczenia samochodu

Poszukuję zespołu do hotelu koło Nadarzyna na stano-
wiska; kucharka, kelnerka, pokojowa, recepcjonistka. 
Zapraszam do kontaktu pod numerem 887 884 815.

Poszukuję osoby do pracy w sklepie spożywczym 
w Ruścu, tel. 605 081 905
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Roczne rozliczenia

Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik 
na stronie www.nok.pl w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”
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Caritas 
przy Parafii 

św. Klemensa  w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

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

Internet: 

www.parafianadarzyn.pl, 

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek 

Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, 

Proboszcz parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

Z radością informujemy, że 
w grudniu 2016 r. Sakrament 
Chrztu przyjęli: Henryk Zadora, 
Amelia Szelmanowska, Leon Górniak.

Z przykrością informujemy, 
że w grudniu 2016 odeszli  
z naszej Parafii:
śp. Marianna Chojnicka, śp. Maria 
Szpotowicz, śp. Wiktoria Winiarska, 
śp. Mirosław Jankowski, śp. Zofia Wi-
śniewska, śp. Stefan Jędrasik, śp. Jó-
zefa Zalesińska, śp. Kazimierz Kuch

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych  
z naszych rodzin.

Sprawozdanie za rok 2016 

W 2016 roku objęto pomocą 302 
osoby z rejonu całej gminy Nadarzyn. 

Ze zbiórki żywności przeprowadzo-
nej przez harcerzy w okolicznych skle-
pach przygotowano 110 paczek żyw-
nościowych  na Wielkanoc i 105 paczek 
na Boże Narodzenie.

Serdecznie dziękujemy za ogromne 
zaangażowanie Harcerzom, ks. Jaro-
sławowi Kuśmierczykowi. Słowa po-
dziękowania kierujemy do Właścicieli 
sklepów za wyrażenie zgody na prze-
prowadzenie zbiórki żywności oraz do 
wszystkich Państwa Klientów, którzy 
hojnie napełniali kosze darami. Ser-
deczne Bóg zapłać.

W lutym w Dniu Chorego, po Mszy 
św. zorganizowano spotkanie z poczę-
stunkiem i upominkami dla chorych, 
samotnych z naszej parafii.

 Punkt Parafialny Caritas czynny był 
przez cały rok dwa razy w tygodniu, 
żywność otrzymaną ze zbiórek dzielili-
śmy tak, aby przygotować paczki świą-
teczne i wspierać najbardziej potrzebu-
jących przez jak najdłuższy okres roku.

Podopieczni korzystali z pomocy ma-
terialnej w formie dofinansowania zaku-
pu leków, opału, pieczywa,  doposaże-
nia szkolnego, dofinansowania kolonii.  
W ciągu całego roku korzystali z darów 
rzeczowych (odzież, obuwie, drobny 
sprzęt gospodarstwa domowego).

 Pieniądze na pomoc potrzebującym 
uzyskano: z rozprowadzania świec, 
palm, z tacy przekazane przez ks. Pro-
boszcza, od indywidualnych Ofiaro-
dawców, z odpisu 1% podatku.

Kolejny rok działalności Parafialnego 
Caritas był możliwy dzięki życzliwości 
i różnym formom wsparcia bardzo 
wielu wrażliwych ludzi. Podziwiamy 

i jesteśmy bardzo wdzięczni Harce-
rzom  z Nadarzyńskiego Szczepu WA-
TAHA  to bardzo liczna grupa dzieci 
i młodzieży, angażującej się w zbiór-
kę żywności. Wasze działanie jest nie 
ocenione. Doświadczaliśmy życzliwej 
współpracy od pracowników Ogniska 
Dziecięco Młodzieżowego „Tęcza”, 
pracowników GOPS, Stowarzyszenia 
Szlakiem Tęczy, Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie, Ruścu i Kostowcu. Dzia-
łalność Parafialnego Caritas życzliwie 
wspierali księża z naszej parafii. Dzię-
kujemy z całego serca. 

O naszych ofiarodawcach, sponsorach, 
wolontariuszach i podopiecznych 

pamiętaliśmy w modlitwie. 

W imieniu parafialnego zespołu Caritas 
Stefania Łęcka

 Zapraszamy do wsparcia naszych działań po-
przez przekazanie 1% podatku dochodowego. 
Aby zadysponować 1% swojego 
podatku dochodowego na rzecz 
Caritas przy Parafii św. Klemensa 
w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytuło-
waną: „Wniosek o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer 
KRS Caritas AW –  0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% po-
datku należnego, wynikającego z zeznania po-
datkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać 
– Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nada-
rzynie (wówczas przekazane środki finansowe 
trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie 
krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie 
przez Urząd Skarbowy do Caritas AW 
Twojego imienia, nazwiska, adresu i wyso-
kości przekazanej kwoty, co umożliwi za-
dysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną 
życzliwość serdecznie dziękujemy.
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K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

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. 

Rubrykę redaguje  
Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

Proponuje...

DONATI S.: Złota godzina
Napisana z rozmachem epicka saga 

o dwóch kobietach, które szukają 
swego miejsca w świecie zdominowa-
nym przez mężczyzn. Jest rok 1883.  
W scenerii Nowego Jorku oszałamia-
jące bogactwo współistnieje z niewy-
obrażalnym ubóstwem, a społeczeń-
stwo przechodzi ogromne zmiany.  

MRÓZ R.: 
Świt, który nie 
nadejdzie
Odważysz się 
wejść w prze-
stępczy świat 
przedwojennej 
Warszawy? Były 
pięściarz, Ernest 
Wilmański, to 

człowiek bez przeszłości. W poszuki-
waniu nowego życia wyjechał do sto-
licy, jednak znalazł się w złym czasie  
i w złym miejscu. Zanim zaczął roz-
glądać się za pracą, praca znalazła 
jego i… nie miała nic wspólnego  
z uczciwym zarobkiem.

KOEHLER K.: 
Palus sarmatica
Przebojowy esej 
o kulturze i cywi-
lizacji staropol-
skiej. Przedstawia 
panoramę życia w 
sarmackiej Rze-
czypospolitej: od 
ówczesnych idei politycznych i wy-
obrażeń religijnych po zwyczaje ży-
wieniowe, modę czy choroby. 

BROWER K.A.: Rezydencja: se-
kretne życie białego domu
Jedynie pracownicy rezydencji znają 

wszystkie sekrety najbardziej strze-
żonego domu świata. Rodziny prezy-
denckie przychodzą i odchodzą – nie 
zmienia się tylko personel. Światowy 

bestseller cenionej dziennikarki, która 
spędziła cztery lata w Białym Domu. 

SĘCZYKOWSKA E.: Randka  
z jeleniem czyli pałac z wido-
kiem na bagno
To osobista i autentyczna relacja zwią-
zana z czasem zakładania pierwszej  
w Polsce prywatnej farmy jeleni na 
Mazurach. Niekiedy zabawna, a nie-
kiedy nieco dramatyczna historia 
człowieka, który mieszkał wiele lat 
w Anglii i wraca do Polski po to, by 
zmagać się z popegeerowska rzeczy-
wistością. Jest to prawie kryminał 
umiejscowiony pośród pięknej przy-
rody, zwierząt, ludzi i obyczaju.

WIKING M.: 
Hygge: klucz 
do szczęścia
Hygge jest po-
jęciem, którego 
nie da się do-
słownie prze-
tłumaczyć na 
język polski,  
a które jest jed-
nym z najpięk-
niejszych duńskich słów. To określenie 
na uczucie szczęścia, ciepła, komfortu  
i bezpieczeństwa.

TYL A.: Karmelowa jesień
Kolejna niezwykła i ciepła powieść 
Aleksandry Tyl. Przenosimy się do 
Hiszpanii, gdzie Marianna usiłuje ode-
rwać się od bolesnych wydarzeń zwią-
zanych ze stratą rodziny. 

CROUCH B.: Mroczna materia
Mroczna materia to perfekcyjnie skon-
struowany, niezwykle inteligentny thril-
ler o miłości i granicach, jakie jest w sta-
nie przekroczyć człowiek, by prowadzić 
wymarzone życie. To opowieść tchnąca 
wielkim rozmachem i nasycona nie-
samowitością a równocześnie pełna 
kameralnej intymności i dogłębnie 
ludzka.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Proponuje...

11 LUTEGO 2017r., godz. 19.00 
OPOWIEŚĆ O PIĘKNYM ŻYCIU

 
– spotkanie z aktorką Zofią Czerwińską, a także Wła-
dysławem Grzywną i psem Dżekiem
Znanych ze srebrnego ekranu aktorów estradowych i filmowych 
łączy ponad dwudziestoletnia współpraca w teatrze „Syrena”. 
Spotkanie poprowadzi Władysława Grzywna, który niezwykłe opowieści aktorki oraz 
wspomnienia będzie przeplatał piosenkami. Bedzie jeszcze Dżek...

Wstęp wolny!

5 lutego 2017 r. o godz. 15.00

Warsztaty 
filozoficzne dla 
dzieci 5-7 lat

Tematem dociekań będzie: 
Doskonałość, jak rozumiem
Samochwała w kącie stała i wciąż tak 
opowiadała...Wiersz Jana Brzechwy 
Samochwała zainspiruje dzieci do pod-
jęcia dyskusji na temat: Co to jest do-
skonałość? Kto i co jest doskonałe? Jeśli 
coś nie jest doskonałe, to jakie jest? Czy 
powinniśmy starać się być doskonali? 
Jeśli tak lub nie, to dlaczego?
Postaramy się w wesołej atmosferze, 

sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli  
i sądów odpowiedzieć na te pytania, i na 
inne, które pojawią się wtrakcie dysku-
sji. Być może poruszymy problematykę 
wolności, szczęścia, wartości.
Informacja dla Rodziców: Będziemy dyskuto-

wać wokół arystotelesowego rozumienia dosko-
nałości jako realizacji możności (potencjału) 
osoby w zgodzie z naturą oraz Kanta – re-
alizacja powinności – postępuj tak, aby twoje 
postępowanie mogło być wzorem dla innych.

Wstęp wolny

Z cyklu Koncerty dla Dużych i Małych
 5 lutego 2017r.  godz. 16.00 zapraszamy na-

ŚWIAT TANGA
 w wykonaniu zespołu  Sentido del Tango w składzie:    

Piotr Kopietz - bandoneon
Mateusz Szemraj - gitara 
Gabriela Machowska - Kopietz  - fortepian.  
Gościnnie: Anna Ozner – wokal oraz
Katarzyna Chmielewska & Mateusz Kwaterko – taniec.          

W programie koncertu m.in.:  El choclo - A. Villoldo ,  Por una cabeza - C. Gardel,  
Libertango - A. Piazzolla,  La cumparsita - G.M. Rodriguez, 

Yo soy Maria - A. Piazzolla,  Oblivion - A. Piazzolla, Tango nr 1 - P. Kopietz, 
To ostatnia niedziela - J. Petersburski. Ponadto pokaz argentyńskiego tanga.

W lutym w Kinie Nokowym 
obsypane nagrodami dzieło Wojciecha Staronia 

pt. „Bracia”
Po projekcji będą mogli Państwo porozmawiać z reżyserem. 

Zapraszamy 3 lutego (piątek) na godzinę 19:00 do siedziby NOK
Produkcja: Polska; Rok produkcji: 2015; Premiera: 2016. 04. 08; Barwny, 68 min; Scenariusz, reżyseria, zdjęcia: Wojciech Staroń. 

Współpraca reżyserska, dźwięk: Małgorzata Staroń.Występują: Alfons Kułakowski, Mieczysław Kułakowski; Montaż: Zbyszek Osiń-
ski, Wojciech Staroń; Muzyka: Cesar Lerner, Sergio Gurrola, Karol Lipiński; Kierownictwo produkcji: Małgorzata Staroń, 

Anna Waradzyn. Produkcja: Staron-Film, Telewizja Polska
Dwa światy, naukowiec i malarz, pragmatyk i marzyciel. Alfons i Mieczysław Kułakowscy ścierają się i kochają. Zawieszeni 

między Polską i Kazachstanem, ambicjami i rezygnacją, wspomnieniami i teraźniejszością, nieustannie podejmują walkę: w so-
wieckiej Rosji, na odległej Syberii i po repatriacji, w kapitalistycznej Polsce. Po latach ich braterska miłość po raz kolejny zostaje 
podana wielkiej próbie, gdy pożar zabiera ich upragniony dom wraz z dorobkiem całego życia. Czy uda się im zacząć wszystko 
od nowa?   Źródło: http://braciafilm.pl/?page_id=7&lang=pl                                                              WSTĘP WOLNY!
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W tym roku już po raz dwunasty 
Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. Współorganizatorem akcji 
było Gimnazjum im. św. Jana Pawła 
II w Nadarzynie.
Zbieraliśmy pieniądze na rzecz 

RATOWANIA DZIECI NA OD-
DZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH 
ORAZ NA GODNĄ OPIEKĘ SE-
NIORÓW. 
Ostateczna kwota zebrana przez 

sztab w Nadarzynie wyniosła:  
39 352,31 zł + waluta obca!!! (na-
wet bardzo obca) w tym:
kwesta wolontariuszy, licytacja (122 

przedmioty), loteria (105 fantów), 
turniej tenisa stołowego „Gramy  
i pomagamy”, zorganizowany przez 
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie, kącik zdrowia przygo-
towany przez SPG ZOZ Nadarzyn.
Nasi wolontariusze dzielnie kwesto-

wali pod czujnym okiem opiekunów 
w hali Ptak Warsaw Expo, Centrum 
Mody Nadarzyn, na terenie stacji 
Lukoil w Urzucie, pod Kościołem  
w Nadarzynie,  w NOK, w hali spor-
towej podczas turnieju tenisa stoło-
wego w Gimnazjum. 
Najwyższa kwota jaką uzyskaliśmy 

za podarowany na licytację przedmiot 
(złoty pierścień) to 800,00 zł!!!

Przez dwanaście lat grania  
z Orkiestrą WOŚP, w Nadarzy-
nie zebraliśmy 307 451,76 zł!!!

Z serca dziękujemy wolontariuszom 
kwestującym:
Dominikowi  Przewłockiemu, Łuka-
szowi  Przewłockiemu,  Joannie Misz-
czuk, Klaudii Smolarow, Karolinie 
Bąk, Patrycji Wojtczyk, Aleksandrze 
Macioszek, Weronice Piotrkowicz, 
Błażejowi Prus, Jakubowi Rybkow-
skiemu, Paulinie Podeszwie, Filipowi 
Kardasowi, Jeremiemu Cichy, Kata-
rzynie Jabłońskiej, Marii Świergiel, 
Klaudii Rowińskiej, Zuzannie Aluch-
ni, Mai Orłowskiej, Kacprowi Kara-
banowi, Malwinie Kosińskiej, Oliwii 
Rostkowskiej, Zuzannie Sokołow-
skiej, Bartoszowi Orłowskiemu, An-
nie Świergiel, Zuzannie Kardas, Mag-
dalenie Kopysiewicz, Julii  Leśniak.
Szczególne podziękowania kierujemy 
do Pani Kasi Pasierbek za wieloletnie 
kwestowanie oraz zebranie rekordo-
wej kwoty: 7 162,46 zł!!! 

Dziękujemy wolontariuszom poma-
gającym podczas imprezy: Weronice 
Secie, Martynie Kolasińskiej, Nikoli 
Kubickiej, Aleksandrze Ościłowskiej, 
Angelice i Ani Pakułom, ich opieku-
nom:
paniom: Magdalenie Drzewuckiej,  Lilji 
Kowalczyk, Ewie Przewłockiej, Mał-
gorzacie Nowak, Piotrowi Beńko, Pauli 
Sarniak, Agnieszce Habie – Czajskiej. 
Wsparli nas:
Urząd Gminy w Nadarzynie, Caritas  
w Nadarzynie, GOD-M Tęcza  
w Nadarzynie oraz filia w Młocho-
wie, Teatr Polski w Warszawie, Pań-
stwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tań-
ca „MAZOWSZE”im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Karolinie, Urząd Mar-
szałkowski - Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, SPG 
ZOZ Nadarzyn, Szkoła Podstawowa 
w Młochowie, Publiczne Przedszkole  
w Nadarzynie, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Gminy Nadarzyn,
firmy: SCANIA, DAF WALENDÓW,  
PERFECT VISION OPTYK W 
NADARZYNIE, PRACOWNIA CE-
RAMIKI GENELI, PTAK WARSAW 
EXPO, CENTRUM MODY NADA-
RZYN, STACJA PALIW LUKOIL  
W URZUCIE. Serdecznie dziękujemy
Mirosławowi Chilmanowiczowi za wie-
loletnie prowadzenie licytacji i klasę bez 

której aukcja nie miałaby tak znakomitej 
oprawy Wójtowi Gminy Nadarzyn - Ja-
nuszowi Grzybowi za użyczenie busa 
do przewozu wolontariuszy
Paniom z SPG ZOZ w Nadarzynie za 
pomiar cukru i sprawdzanie ciśnienia
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie, Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Nadarzyna, Straży Gminnej 
w Nadarzynie, Komisariatowi Poli-
cji w Nadarzynie, wszystkim grupom  
i zespołom, które swoimi występami 
uświetnili imprezę WOŚP w Nada-
rzyńskim Ośrodku Kultury (w kolej-
ności występów): zespołowi IMEO, 
Dzieciom z Niepublicznego Przed-
szkola „JUPIK”, grupom baletowym 
Agnieszki Biedrzyckiej, Kabaretowi 
Biedronki – Grupie Teatralnej Poważ-
nie Niepoważni, grupom tanecznym 
Pauliny Piśkiewicz, Dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, 
zespołowi wokalnemu z Klubu Senio-
ra NOK „Młodzi Duchem”, Uczniom  
i Nauczycielom ze Szkoły Muzycz-
nej w Nadarzynie, Nok Pęd Bandowi, 
Osobom biorącym udział w Projekcie  
„8 do 10”, niezawodnej Publiczności 
oraz wszystkim Darczyńcom przedmio-
tów przeznaczonych na loterię lub licyta-
cję, Osobom, które wrzuciły „grosz” do 
puszki i oczywiście wszystkim Państwu, 
którzy w jakikolwiek sposób wspomogli 
25 finał WOŚP. 
 Monika Mazurek - Szef Sztabu Nadarzyn

25. FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI!
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S P O R T

Pierwszy 
Turniej Gier 
Planszowych

21 stycznia br. został rozegrany 
Pierwszy turniej Gier Planszowych 
w Gminie Nadarzyn, którego głów-
nym Organizatorem był Gminny 
Ośrodek Sportu w Nadarzynie przy 
pomocy Jarka Smoły - znawcy gier 
planszowych, który od wielu miesięcy 
„zaraża” mieszkańców naszej Gminy 
swoją pasją. 

Była to doskonała okazja do ode-
rwania się od zgiełku dnia codzien-
nego smartfonów komputerów  
i telewizorów, możliwość nawiązania 
nowych znajomości, rozwoju umie-
jętności strategicznego i logicznego 
systemu myślenia jak i do integracji 
międzypokoleniowej mieszkańców 
naszej Gminy. Zawodnicy prowadzi-
li rozgrywki w cztery gry planszowe: 
Alhambra, Carassone, 7 cudów świa-
ta, Wsiąść do Pociągu USA. Przez po-
nad 6 godzin trwała „bitwa” o zwy-
cięstwo. Emocji nie brakowało do 
ostatnich chwil turnieju!!!
Oto zwycięzcy:
1) Konrad Banachowicz
2) Bartłomiej Święcicki
3)Michał Barszczak
Gratulacje dla Wszystkich uczestników 
turnieju za pozytywne emocje oraz 
wspaniałą walkę w duchu Fair Play!!!
Joanna Smoła, Aleksandra Filipek, 
Piotr Pilch, Jacek Wojciechowski, 
Kacper Kacperski, Krystian Ilczuk, 
Michał Kowalczyk
Serdecznie podziękowania dla Bi-
blioteki Publicznej w Nadarzynie za 
ufundowanie części nagród.
Dzięki WIELKIE dla p,. Marka Żwir-
skiego za pomoc techniczną.
Sklep „Merfolk” - p. Mariuszu dzię-
kuję za zorganizowanie strefy gier 
gdzie można było zapoznać się  
z najnowszymi trendami panującym 
w świecie planszówek i zagrać pod 
okiem instruktora oraz dla wszystkich 
zaangażowanych w przygotowanie 
Pierwszego Turnieju Gier Planszo-
wych!

Marcin Rybicki
Specjalista ds. Sportu i Rekreacji 

Szanowni Seniorzy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w ramach poszerzenia 
strefy rekreacyjno-sportowej w Gminie Nadarzyn dla osób aktywnych 
50 plus, Gminny Ośrodek Sportu organizuje trening nordic walking 
pod nazwą „Marsz po zdrowie” o charakterze rekreacyjnym. Pierwsze 
spotkanie pod okiem instruktora odbędzie 4 marca 2017 r. (sobota) 
na terenie Rezerwatu Przyrody Młochowski Łęg (uczestnicy wydarzenia 
zostaną dowiezieni do punktu docelowego autokarem). W ramach 
integracji i aktywizacji naszych mieszkańców, marsz zakończymy 
ogniskiem oraz poczęstunkiem regionalnych potraw po sąsiedzku  
w urokliwym miejscu, jakim jest Zagroda Ojrzanów. 
Będzie okazja do dyskusji nad kolejnymi inicjatywami i wydarzeniami 

dla „aktywnych” w Gminie Nadarzyn.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie 
tel. 604 561 073. Niezbędne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia 

oraz dostarczenie Organizatorowi. 
Liczba uczestników ograniczona (40 osób), 
liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!!!

Regulamin wydarzenia oraz więcej informacji znajdziecie Państwo 
na fanpage’u „Aktywni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn” 

oraz na stronie www.nadarzyn.pl. 
Druki zgłoszenia będą dostępne w kancelarii 

UG Nadarzyn (Mszczonowska 24).

Marcin Rybicki
Specjalista ds. Sportu i Rekreacji 



Wiadomości Nadarzyńskie

1 (214) styczeń 201734

Sport szkolny
„Tour 

Marcina Prusa”
9-10-11 stycznia Na zaproszenie 

Szkoły Patronackiej Gimnazjum im. 
św. Jana Pawła II w Nadarzynie i pani 
Dominiki Leśniewicz w gimnazjum 
oraz trzech szkołach podstawowych 
odbyło się spotkanie z wartościo-
wym człowiekiem panem  Marcinem 
Prusem. Były siatkarz i reprezentant 
Polski jest ambasadorem Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych z ramienia 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

10 stycznia Marcin Prus spotkał się 
z uczniami Gimnazjum w Nadarzynie 
.Było to bardzo interesujące spotkanie, 
w którym było „i na poważnie”, „i na 
wesoło”. Były siatkarz i reprezentant 
Polski mówił nie tylko o sporcie, piłce 
siatkowej, ale także przekazał uczniom 
i nauczycielom ponadczasowe wartości 
ważne w życiu każdego człowieka. Jak 
osiągnąć sukces, jak zrobić to mądrze, 
jak nie zwątpić w przypadku porażki, 
jak się nie poddawać? Na te i wiele in-
nych pytań przekazał nam cenne wska-
zówki. Na spotkaniu zostały zaprezen-
towane także medale Mistrzostw Świata 
oraz filmiki prezentujące najlepszych 
siatkarzy i trenerów. Pan Marcin szyb-
ko nawiązał kontakt z uczniami. Jest on 
bowiem także trenerem mentalnym. 
Świetnie prowadził dialog z uczniami 
i wyczerpująco odpowiadał na każde 
pytanie. 

Na zakończenie były autografy  
i wspólne zdjęcia. Kolejne spotkanie 
odbyło się w szkole podstawowej 
w Ruścu. Tego samego dnia w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu klasa 
sportowa S.O.S. odbyła trening pod 
okiem mistrza. Dziewczęta przeszły 
sprawdzian na zajęciach, a wieczorem 
Pan Marcin zawitał do najmłodszych 
adeptek siatkarskiego rzemiosła i tak-
że dał im „krótką” lekcję oraz poroz-
mawiał na różne tematy. Dzień wcze-
śniej odbyło się spotkanie w Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie. 11 stycz-
nia mistrz Świata z Bahrajnu spotkał 
się z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Młochowie. W każdej ze szkół 
uczniowie słuchali z wielkim zacieka-
wieniem.
 Dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom szkół 
za możliwość zorganizowania takiej lekcji 

Dominika Leśniewicz

21 stycznia 2017 roku w halach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu przy 
ulicy Sitarskich i przy ulicy Żółwińskiej w Nadarzynie rozegrano turniej piłki 
siatkowej szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców.

W tym turnieju  uczestniczyło sześć zespołów dziewcząt i siedem chłopców 
reprezentujących gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego 
Mazowsza „Mazovia”.

Znakomicie zaprezentowały się dziewczęta z nadarzyńskiego gimnazjum.
Zespół pod nazwą „Nadarzyn II” został mistrzem turnieju, a drugie miejsce 

wywalczył zespół pod nazwą „Nadarzyn I”. Pozostałe lokaty: trzecie miejsce 
- dziewczęta reprezentujące Miasto i Gminę Błonie, czwarte - Gmina Micha-
łowice, piąte - Miasto i Gmina Milanówek i szóste - Miasto i Gmina Podkowa 
Leśna. Najlepszą zawodniczką turnieju została Julia Leśniak, najlepszą atakującą 
- Kinga Wrońska, a rozgrywającą - Joanna Miszczuk.

W kategorii chłopców mistrzami turnieju zostali gimnazjaliści reprezentujący 
Gminę Michałowice, drugie miejsce wywalczyli chłopcy reprezentujący Miasto 
i Gminę Milanówek , trzecie miejsce - Miasto i Gmina Podkowa Leśna, czwarte 
miejsce - Miasto i Gmina Błonie, piąte miejsce - Gmina Nadarzyn, szóste miej-
sce - Miasto i Gmina Leszno i siódme - Miasto i Gmina Brwinów. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Mikołaj Wójcik, najlepszym atakującym - Michał 
Staszkiewicz a rozgrywającym - Jakub Podgrudny.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, nagrody rzeczowe w postaci piłek siat-
kowych i bidonów. a wszyscy zawodnicy z tych zespołów - medale.

Najlepszą zawodniczkę i zawodnika turnieju oraz atakującą, rozgrywającą, ata-
kującego i rozgrywającego uhonorowano statuetkami i nagrodami rzeczowymi. 

Puchary, medale i statuetki ufundował zarząd SGZM  „Mazovia”, a piłki, bido-
ny, poczęstunek i napoje - Wójt Gminy Nadarzyn.

Turniej siatkówki - MAZOVIA 

Fot. arch. sekcji

Wiesław Iwaniuk
Koordynator Sportu

Marcin Prus z trenerką Dominiką Leśniewicz i zawodniczkami SOS w Nadarzynie 

Fot. arch. Gimnazjum
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 - piłka siatkowa

21 stycznia w hali GOS w Nadarzy-
nie rozegrano turniej piłki siatkowej 
szkół gimnazjalnych Stowarzyszenia 
Gmin Zachodniego Mazowsza - MA-
ZOVIA CUP 2017. W kategorii dziew-
cząt Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie jako gospodarz wysta-
wiło dwie drużyny. Obie ekipy wygra-
ły swoje grupy eliminacyjne i zmierzy-
ły się w finale. Nadarzyn 2 złożony  
z dziewcząt III klasy sportowej (

Gosia Żwirska, Julia Wasilewska, 
Asia Miszczuk, Julia Leśniak, Ola Cy-
gan, Eliza Kolarczyk i Karolina Bąk) 
oraz z II klasy sportowej Natalia Mo-
krzycka pewnie 2-0 pokonał młodszą 
ekipę Nadarzyn 1. Zespół srebrnych 
medalistek tworzyły dziewczęta z klasy 
I sportowej (Kinga Wrońska, Wiktoria 
Nawrocka, Asia Zaborowska, Gabi Je-
dlińska, Milena Malinowska, Asia Pol-

ski, Gabrysia Maruszewska, Karolina 
Guzowska) oraz z II klasy sportowej 
Kamila Kiełbaszewska. 

Finał stał na bardzo dobrym spor-
towym poziomie, a o zwycięstwie 
zadecydowało doświadczenie i siła fi-
zyczna starszych zawodniczek. Trzecie 
miejsce w turnieju i brązowy medal 
wywalczyła ekipa z Błonia, która po-
konała Gimnazjum w Michałowicach. 
Wszystkie zawodniczki zasłużyły na 
duże słowa uznania. Trenerzy indy-
widualne nagrody przyznali Joannie 
Miszczuk - najlepsza rozgrywająca 
(Nadarzyn 2), Kindze Wrońskiej - naj-
lepsza atakująca (Nadarzyn 1)

 Julii Leśniak - najlepsza zawodniczka 
turnieju. MVP (Nadarzyn 2)

W młodszym zespole na szczególne 
słowa uznania zasłużyły także: rozgry-

wająca Gabrysia Jedlińska i środkowa 
Wiktoria Nawrocka. W starszym ze-
spole zaimponowała Julia Wasilew-
ska, która po długiej przerwie spowo-
dowanej kontuzją pleców powróciła  
w wielkim stylu na przyjęciu i w ataku.

Sukcesy Akademii GLKS 
Nadarzyn – uczestniczek 

projektu „Sportowy Nadarzyn”

Turniej o puchar Prezydenta 
Miasta Ostrołęka 

14 stycznia, dwójki zagrały turniej 
w Ostrołęce, gdzie wystąpiły 24 ze-
społy. Każda drużyna rozegrała po  
8 spotkań. W drugiej rundzie grali-
śmy systemem pucharowym. Finał 
odbył się do 2 wygranych setów. Na 
turnieju wystąpiły dwa zespoły GLKS 
Nadarzyn. Zespół Nadarzyn 2 (Wero-
nika Urbańska, Basia Basińska i Zuzia 
Moczulska). Nadarzyn 2, wspierany 
dopingiem swoich koleżanek, za-
grał o miejsca 9-16 i zajął najwyższe  
9 miejsce. Zespół Nadarzyn 1 (Magda 
Jureńczyk, Wiktoria Leśniewicz, Ola 
Rybarczyk) również poradził sobie 
wyśmienicie wygrywając wszystkie 
mecze w 1 rundzie. W drugiej rundzie 
Nadarzyn 1 pokonał wszystkie ze-
społy, a w finale dostarczył mnóstwo 
emocji. Po przegranym pierwszym se-
cie wydawało się, że zespół z Nowego 
Dworu Mazowieckiego powetuje so-
bie porażkę z pierwszej rundy i GLKS 
już się nie „podniesie”, lecz stało się 
inaczej, nastąpiła wielka mobilizacja  
i chęć wygranej, akademiczki wygrały 

NOMINACJA dla GLKS NADARZYN 
W PLEBISCYCIE STREFY SIATKÓWKI 

na IMPREZĘ ROKU 2016!
Organizowane przez GLKS Nadarzyn Ogólnopolskie zawody Mini Siatków-

ki docenione zostały przez Portal Strefa Siatkówki. Warto przypomnieć, że  
27 listopada sekcja siatkówki GLKS Nadarzyn zorganizowała największy  
w Polsce jednodniowy turniej mini-siatkówki w kategorii dwójek dla dziew-
cząt z roczników 2006 i młodszych, udział wzięło 80 zespołów z całej Polski  
w sumie ponad 240 uczestniczek.

W ciągu 7 godzin rozegrano ponad 540 spotkań. Zawody nie odbyłyby się, 
gdyby nie wsparcie Urzędu Gminy Nadarzyn, Urzędu Marszałkowskiego, Fun-
dacji PZU, firm Serwis Daf  Walendów, Hetman, Scania Finance Polska, Frito 
Lay. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w 2016 roku przyczynili się do tego 
wspólnego sukcesu. 

Nasz mały wkład
 w duży sukces

Była zawodniczka GLKS Nadarzyn 
(kadetki - juniorki) Barbara Zako-
ścielna „Wiewióra” rocznik 1998 
otrzymała nominację do Reprezenta-
cji Polski Juniorek, która w dniach 6-8 
stycznia 2017 r. zawalczy w pierwszej 
rundzie eliminacji Mistrzostw Świata 
(U-20). Sympatycznej przyjmującej 
serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki. 

Nadarzyńskie gimnazjalistki 
najlepsze w Mazovia CUP

Fot. arch. GLKS
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2 seta. Bardzo dobra gra w zagrywce, 
dobre bloki Magdy oraz obrona Wik-
torii i wyprowadzane ataki zmieniły 
oblicze meczu. O zwycięstwie zade-
cydować musiał tie-break, nadarzy-
nianki prowadziły już 9:3 i po dwóch 
przerwach ”technicznych” dla zespo-
łu przeciwnika siatkarki z Nowego 
Dworu zeszły z parkietu i tym samym 
to drużyna z Nadarzyn cieszyła się ze 
zwycięskiego ostatniego meczu. Gra-
tulacje za sportową postawę i „serdu-
cho” do walki do ostatniej piłki, bo 
wiemy dobrze, że wynik mógł być 
zupełnie inny. Oba nadarzyńskie ze-
społy chwalone były przez trenerów 
na tym turnieju, a nagrodę (wybraną 
przez gospodarzy) dla najwartościow-
szej zawodniczki otrzymała Wiktoria 
Leśniewicz. Serdecznie gratulujemy!!!
Dziękujemy Tacie Basi Basińskiej za 
pomoc w transporcie do Ostrołęki.

Lesznowolska Liga 
Minisiatkówki

13.01 odbył się 4, ostatni turniej cy-
klu Lesznowolskiej Ligi Piłki Siatkowej 
organizowany przez UKS Lesznowo-
la. W zawodach w kategorii „trójek” 
wzięły udział 16 zespołów. Nasze ze-
społy bardzo ładnie się prezentowały, 
co przełożyło się na osiągnięte wyso-
kie miejsca w klasyfikacji generalnej. 
Dziewczyny po raz kolejny pokazały 
charakter podczas zawodów. Emocje 
towarzyszyły do samego końca. 

 Miejsce 10 - Nadarzyn 4 (Julka 
Dobrzyńska, Alina Mroczkiewicz, 
Karolina Święcicka, Ola Bajan, We-
ronika Derus), na miejscu 9 uklasyfi-
kował się Nadarzyn 3 (Ola Grzelak, 
Martyna Zimnicka, Basia Sarnowska, 

Ola Kaszyńska). Tuż za podium na  
4 miejscu Nadarzyn 2 (Tosia Do-
śpiał, Wiktoria Zantonowicz, Gabry-
sia Melewska, Kasia Serwin). Drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej wy-
walczył Nadarzyn 1 (Ania Wrońska, 
Amanda Chrostek, Maja Krzemińska, 
Weronika Urbańska, Paulina Lach). 
Ogromne brawa dla wszystkich!

Dziewczyny lubią brąz
W weekend 6-8.01 nasze siatkarki wzię-

ły udział w IV ogólnopolskim turnieju 
minisiatkówki organizowanym przez 
MKS „Dwójka” Zawiercie. Na zawody 
przyjechały dziewczęta z miast: Tychy, 
Błonie, Mysiadło, Kraków, Szczecin, 
Wieliczka, Wałcz, Kłobuck, Kołobrzeg, 
Oświęcim, Konstantynów Łódzki, Za-
mbrów, Bytom, Nowy Dwór Maz., Rad-
ków, Andrychów, Nadarzyn.

W kategorii „trójek” Nadarzyn I 
(Amanda Chrostek, Tosia Dośpiał, Ania 
Wrońska, Alina Mroczkiewicz, Wiktoria 
Zantonowicz) wywalczył miejsce 14. Na-
tomiast Nadarzyn II (Kasia Serwin, We-
ronika Urbańska, Weronika Derus, Ola 
Grzelak, Ola Kaszyńska) zajął miejce 21. 

W kategorii „dwójek” dziewczy-
ny rozegrały 3 rundy (15 meczów).  
W 1 rundzie zanotowały gładkie zwy-
cięstwa, jedynie jeden mecz zagrały na 
przewagi. Po 2 rundzie (4 wygrane) za-
kwalifikowały się do grupy walczącej  
o miejsca 1-6. Dopiero wtedy zaczęły się 
prawdziwe emocje. Na 5 spotkań wygra-
ły 3 zdobywając tym samym III miejce 
w turnieju (zespół w składzie: Magda 
Jureńczyk, Wiktoria Leśniewicz, Ola Ry-
barczyk).

Nasze dziewczęta miały możliwość 
zagrania z najlepszymi zespołami z ca-
łej Polski. Zdobyły dużo doświadczenia, 
które nalewno zaowocuje w przyszłości.

Młodziczki II plan minimum 
wykonały

Drugi zespół młodziczek GLKS 
Nadarzyn 14 stycznia wziął udział w III 
ligowym turnieju w ramach VIII ma-
zowieckiej ligi młodziczek. Młody, do 
tego osłabiony skład (choroby i kon-
tuzje) plan minimum wykonał i zespół 
utrzymał się w tej klasie rozgrywkowej.  
W pierwszym pojedynku dziewczęta 
po bardzo dobrej grze pokonały sil-
ną ekipę Sparty Grodzisk Mazowiec-
ki 2-0. W kolejnym starciu ulegliśmy 
Polonezowi Wyszków 0-2. W tym 

meczu w pierwszym secie mieliśmy 
w górze dwie piłki setowe jednak za-
brakło precyzji w ataku. Ostatni mecz 
po słabej grze przegraliśmy z Iskrą Zie-
lonka. Podsumowując zagraliśmy trzy 
bardzo dobre sety i trzy słabe. Dziew-
częta zebrały wiele cennych doświad-
czeń. Po za niedostatkami w umiejęt-
nościach motorycznych i technicznych 
bardzo widoczny był brak znajomości 
ustawień na boisku , czyli kłania się 
taktyka. Szczególnie wyróżnić w naszej 
drużynie należy: rozgrywającą Gabry-
się Jedlińską - zdecydowany nr 1 w ze-
spole, jego mózg i ostoja spokoju, Olę 
Bąkiewicz bardzo skuteczną w ataku  
i dokładną w przyjęciu, Gabrysię Maru-
szewską za waleczność, odwagę i sku-
teczną realizację założeń taktycznych 
oraz Asię Zaborowską za skuteczność 
ataku i zagrywki. Było mi bardzo miło 
w zastępstwie trenerki Anety poprowa-
dzić tak sympatyczny i waleczny team.

Pierwszy zespół młodziczek 
również planem minimum

Pierwszy zespół młodziczek przez dwa 
dni walczył w Kobyłce w ramach trze-
ciego wojewódzkiego turnieju III ligi 
młodziczek. Z powodu nieobecności  
(choroby) kilku podstawowych zawod-
niczek ekipa trenera Krzemińskiego 
pojechała na zawody w sześć osób, czyli 
bez żadnej rezerwowej. Najmłodsza  
w ekipie Julia Brzeczkowska zadebiuto-
wała na pozycji środkowej, choć w dru-
żynie pełni funkcję libero. Mimo tych 
przeszkód dziewczęta zagrały bardzo 
ambitnie i do samego końca walczy-
ły o utrzymanie. Cel został osiągnięty  
i całej drużynie należą się słowa uznania 
za walkę o każdy punkt. Słowa uznania 
należą się rozgrywającej - Gabrysi Dę-
bowskiej, która mądrze kierowała grą 
oraz Kindze Wrońskiej liderce zespołu 
w przyjęciu i ataku. 

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

Damian Krzemiński  - Trener
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Nadarzynianka 
w Budapeszcie

Początek roku okazał się bardzo 
pracowity dla tenisistów stołowych  
z Nadarzyna. Zarówno I liga kobiet 
jak i panowie z II i V ligi nie próż-
nowali. Ale niewątpliwie najwięk-
sze emocje wywołał występ naszej 
zawodniczki, Klaudii Kusińskiej 
na Węgrzech w imprezie rangi mię-
dzynarodowej – ITTF World Tour 
Hungarian Open.
Klaudia po ostatnich udanych wy-

stępach w Grand Prix Polski wraz 
z naszą drugą zawodniczką GLKS 
Scania Nadarzyn, Białorusinką Da-
rią Trigolos startowała w turnieju 
rangi Pro Tour rozgrywanym w sto-
licy Węgier w dniach 19-22 stycznia.  
W swojej pierwszej grze Klaudia po-
konała przeciwniczkę z Grecji bez 
większych problemów. Kolejne dwie 
gry rozegrane zostały w środę. Ko-
lejną przeciwniczką Klaudii była Ro-
sjanka Maria Tailakova. Klaudia po-
konała ją 4-3. Po południu pozostał 
do wykonania ostatni tego dnia etap 
singla. Po drugiej stronie stołu stanę-
ła Kanadyjka Zhang No Can. Klaudia 
pomimo początkowego oporu prze-
ciwniczki pewnie doprowadziła do 
końca wygrywając 4-2! Wieczorem 
rozgrywane były również deble ko-

- tenis stołowy

20-22.01.2017 r czwórka naszych 
najmłodszych nadarzyńskich ping-
pongistów wzięła udział w II Grand 
Prix Polski w Gdańsku. 

Dorotka Sass zakończyła turniej na 
12 miejscu, Adaś Kostecki znalazł 
się w przedziale 33-40. Do turnieju 
głównego zakwalifikowała się Olga 
Zawadzka, a Filipowi Frankowskiemy 
niewiele zabrakło, aby tam zagrać.

Dziękujemy trenerce, pani Magdzie 
Milczarek (wraz z zawodnikami podczas 
turnieju - fot. obok) za prowadzenie za-
wodników, trenerowi Piotrowi Witkow-
skiemu za przygotowanie, a samym za-
wodnikom życzymy dalszych udanych 
startów w turniejach krajowych!

Piotr Napiórkowski - Trener

biece. Tu niestety nie poszło juz tak 
dobrze. „Kusa” wraz z Białorusinką 
Katsiaryną Baravok uległy Holender-
kom Tanji Helle i Yanie Timinie 2-3. 
Po trzech bardzo dobrych grach 

singlowych Klaudia trafiła na byłą 
dwukrotną mistrzynię Europy, Bia-
łorusinkę Viktorię Pavlovich (grającą 
obecnie w barwach Siarki ZOT Tar-
nobrzeg), ulegając jej 0-4. Pavlovich 
to bardzo doświadczona obrończyni. 
Nawiązanie z nią walki w każdym se-
cie i gra na takim poziomie świadczy 
o bardzo wysokich umiejętnościach 
Klaudii i o bardzo dużej pracy włożo-
nej na treningu.
Trenerem prowadzącym był Marcin Kusiń-

ski, trener zespołu Ekstraklasy
 GLKS SCANIA Nadarzyn,

a prywatnie tata Klaudii.
Życzymy dziewczynom udanych występów 
w kolejnych imprezach sportowych i jak 

najwyższych lokat.

Nadarzynianka 
najlepsza na Mazowszu
Wiktoria 

Z i e m k i e -
wicz oka-
zała się 
tiumfatorką 
III Woje-
wódzkiego 
T u r n i e j u 
Kwal if ika -
cyjnego se-
niorek, roz-
grywanego 
w sobotę, 
21.01.2017 r. w Wyszogrodzie. Na-
sza pierwszoligowa zawodniczka 
pokonała pewnie w finale rywalkę  
3 - 0. Warto dodać, że Wiktoria prze-
szła przez cały turniej bez straty seta!  
O podium otarła się Ania Weresz-
czaka (miejsce IV). Ola Dąbrow-
ska zajęła miejsce w przedziale 5-6,  
a Weronika Bożek i Paulina Draniak 
w przedziale 9-12. Wśród panów 
najwyżej uplasował się Patryk Bożek 
(13-16) i Adrian Majchrzak (17-20). 

Zawodników prowadził trener Mar-
cin Kusiński.

Najmłodsi Nadarzyniacy na Grand Prix Polski w Gdańsku

Piotr Napiórkowski - Trener

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Zawody w dwuboju „O Puchar Se-
kretarza Gminy Nadarzyn” z Kpn  
i Ppn odbyły się 17.01.2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej. 
Klasyfilacja pucharowa:
1.SP w Kostowcu – 324 pkt
2. SP w Młochowie – 289 pkt
3.SP w Woli Krakowiańskiej– 253 pkt
Klasyfikacja indywidualna
Kategoria chłopcy;
1. Fryderyk Wychadańczuk 41pkt SP 
Wola Krakowiańska,
2. Gabriel Motyl 41 pkt SP Wola Kra-
kowiańska,
3. Mikołaj Krakowiak – 39 pkt SP Ko-
stowiec.
Kategoria dziewczęta:
1. Nikola Miszewska 42 pkt SP Wola 
Krakowiańska
2. Beata Chlebowska 35 pkt SP Młochów
3. Katarzyna Kłosiewicz 35 pkt SP Wola 
Krakowiańska
Gminne zawody strzeleckie z Kpn  
w pozycji leżącej z okazji 154 roczni-
cy wybuchu Powstania Styczniowego 
odbyły się w dniu 21 stycznia 2017 

roku w świetlicy NOK w Rozalinie. 
Klasyfikacja drużynowa 
Kategoria seniorzy:
1. Koło Rozalin – 343 pkt
2. Koło Młochów – 295 pkt
3. Koło Wolica – 223 pkt
Kategoria juniorzy:
1. Koło Gimnazjm I – 202 pkt
2. Koło Gimnazjum II – 199 pkt
Klasyfikacja indywidualna - medale
Kategoria mężczyzn
1. Włodzimierz Jakbiak  - 116 pkt
2. Konstanty Krutewicz – 112 pkt
3. Adam Świercz – 110 pkt 
Kategoria seniorki
1. Krutewicz Daria– 119 pkt
2. Latoszek Anna – 114 pkt
3. Peikert Agnieszka – 101 pkt
Kategoria juniorzy:
1. Bartosiak Filip – 73 pkt
2. Jach Daniel – 70 pkt
3. Czyż Patryk – 68 pkt
Kategoria juniorki:
1. Przewłocka Natalia – 83 pkt.
Nagrody w postaci pucharów i medali 
zostały rozdane po zakończeniu strzela-
nia i podliczeniu przez komisję wyników.
  

Marzena Latoszek

Sekcja strzelecko - obronna 
Gminnego Ośrodka Sportu

Wiadomości ligowe
22 stycznia 2017 r. drugoligowcy nada-

rzyńscy gościli u siebie drużynę UKS 
VICTORIA REPRO z Płocka, aktualne-
go lidera i zdecydowanego faworyta tabeli. 
Przeciwnik w swoim składzie ma dwóch 
zawodników z bardzo bogatą przeszło-
ścią pierwszoligową oraz dwóch grają-
cych na bardzo wysokim poziomie, jak 
chociażby znany i lubiany na naszej hali 
Mikołaj Kamiński, wychowanek GLKS. 
Z naszej strony zespół wystąpił nieco 
osłabiony - Adrian Szeliga zmagający się 
z przeziębieniem. Trudno zatem było 
spodziewać się zwycięstwa. Pozosta-
wało tylko zagrać możliwie najlepiej 
i jak najbardziej wykorzystać spotka-
nie, aby zdobywać doświadczenie.
Mecz zakończył się wygraną gości 9-1. 
Ale pomimo niekorzystnego wyniku 
mogliśmy obejrzeć wiele świetnych 
wymian, starannie zaplanowanych  
i przeprowadzonych akcji. „Wisienką 
na torcie” było spotkanie grającego 
trenera Piotra Napiórkowskiego i Mi-
kołaja Kamińskiego.

Równolegle do meczu II Ligi Mę-
skiej rozgrywany był mecz naszych 
najmłodszych ligowców. 

22.01.2017 r. zespół GLKS Nada-

I liga kobiet
Decydowały deble i końcówki

Pierwsze spotkanie po przerwie świą-
tecznej nie było dla nas udane. Przegra-
liśmy 4-6. Spotkanie było bardzo zacięte, 
a o wyniku zdecydowały gry podwój-
ne, niestety przegrane dla nas. Jeszcze  
w ostatnim spotkaniu Ola Dąbrowska  
w piątym secie prowadziła 8-4 i mogła 
dać naszemu zespołowi remis. Tak się 
jednak nie stało rywalka miał dodatkowo 
dużo szczęscia (dwie akcje po śwince). 
Na uwagę zasługują dwa punkty Wiktorii  
w grach pojedyńczych, co niestety nie wy-
starczyło by wygrać całe spotkanie. 
Przed nami kolejne mecze i kolejne szanse.

Zwycięski rewanż
14.01.2017 r. w Nadarzynie rozgrywa-

ny był drugi mecz rundy rewanżowej, 
z Białymstokiem. W ustawieniu mała 
zmiana, zamiast Ani Wereszczaki - Pau-
lina Draniak. Początek naszych dziew-
czyn był znakomity, szybkie punkty Pau-
liny Krzysiek i Wiktorii Ziemkiewicz. To 
dało nam większą pewność. W kolejnych 
grach doskonały występ Pauliny Draniak 
i wygrana, na którą nikt nie liczył. Potem 
niesamowita walka Oli Dąbrowskiej,  
która po nerwowych pierwszych, prze-
granych dwóch setach odnalazła swój 
rytm i wygrała ostatecznie 3-2. Tak zna-
komity początek nie zawsze sie nam zda-
rza. Runda deblowa na 1-1. Wynik więc 
bardzo dobry. Tak naprawdę pozosta-
ło dobić nasze rywalki z Białegostoku.  
6 punkt zdobyła Paulina Krzysiek i było 
wiadomo, że ten mecz wygramy na pew-
no. Na pierwszym stole zmiana, za Olę 
zagrała Ania Wereszczaka, lecz nie dała 
rady swojej przeciwniczce. 

Ostatecznie wynik 8-2 dla naszych 
dziewczyn. Gratulacje!

rzyn II gościł u siebie zawodników  
z zespołu SCKiS HALS WADWICZ 
V Warszawa. Pomimo, że przeciwnik 
nie należy do liderów tabeli i dodatko-
wo zagrał w osłabionym składzie to 
stawił godny opór naszym zawodni-
kom, którzy musieli walczyć o każde-
go seta i „zagrać swoje”. 

Spotkanie zakończyło się wynikiem 
10-0 dla GLKS i podopiecznych trne-
nera Piotra Napiórkowskiego. Brawo 
chłopcy!

GLKS Nadarzyn 

Młodzi nadarzyńscy ligowcy z tenerem Piotrem Napiórkowskim 

Piotr Napiórkowski - Trener

Fot. arch. GLKS
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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, godz. 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. |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

BRYDŻ
Mistrz Krajowy w brydżu p. Jacek Kwiatkowski serdecznie zaprasza osoby grające 
jak również te, które zamierzają rozpocząć swoją przygodę z tą pasjonującą grą, 

na spotkania brydżowe. Zainteresowanych bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. 
Mistrz Krajowy Jacek Kwiatkowski - tel. 502 210 489

Specjalista ds. Sportu i Rekreacji Marcin Rybicki - tel. 604 561 073

ZOSTAŃ SPONSOREM MŁODYCH SPORTOWCÓW
Jeśli chcesz wspomóc Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn i przekazać 1% swojego podatku dochodowego 

za rok 2016 na sport dzieci i młodzieży trenujących w sekcjach: piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej 
i koszykowej przekaż 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego – FUNDACJA PARTNERSTWO numer KRS 
0000197334 cel szczegółowy GLKS Nadarzyn. Twoje pieniądze zostaną w całości przekazane poprzez fundację na kon-
to GLKS i przeznaczone na cele statutowe klubu.Jak to się robi?
Kto może przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego?
- podatnicy: podatku dochodowego od osób fizycznych; opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatku liniowego, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Co należy zrobić?
1. Złożyć zeznanie podatkowe w terminie
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT – 36, PIT 37, PIT – 28, PIT 36 L, PIT 38

3. Po wyliczeniu ile podatku będziemy płacić w tym roku w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy: 
FUNDACJA PARTNERSTWO, KRS 0000197334 „CEL SZCZEGÓLOWY 1% GLKS Nadarzyn”.

Wpisujemy w stosowną rubrykę również kwotę jaką chcemy przekazać ale nie może ona przekroczyć 1% podatku 
należnego wynikającego z zeznania (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Urząd Skarbowy w terminie  

3 miesięcy przeleje kwotę na konto fundacji, a ta najpóźniej do 10 lipca przekaże środki dla GLKS na jego konto.
4. WAŻNE!!! – aby środki trafiły do GLKS Nadarzyn należy dopisać w rubryce zeznania podatkowego „CEL 

SZCZEGÓŁOWY 1%’ – GLKS Nadarzyn 
W imieniu młodych nadarzyńskich sportowców dziękujemy Państwu 

Zarząd  GLKS Nadarzyn 
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NOK w obiektywie...

Waglewski Fisz Emade - 21.01.2017 r.

Teatrzyk w walizce „Pimpuś Sadełko” - 22.01.2017 r.

XXV FINAŁ
WOŚP

- 15.01.2017 r.


