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Z ostatnich Sesji...
W dniu 27 grudnia 2012 roku odbyła się XXVIII Sesja 

Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli 
następujące uchwały:

Uchwała Nr XXVIII/298/2012 w sprawie nadania sta-1. 
tutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
Uchwała Nr XXVIII/299/2012 w sprawie wyrażenia 2. 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej 
w Nadarzynie stanowiącej własność Gminy Nadarzyn 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2151 
o powierzchni 4526 m2.
Uchwała Nr XXVIII/300/2012 w sprawie wyrażenia 3. 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej 
w Nadarzynie stanowiącej własność Gminy Nadarzyn 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440/39 
o powierzchni 2459 m2.
Uchwała Nr XXVIII/301/2012 w sprawie nadania na-4. 
zwy ulicy we wsi Strzeniówka. Drodze gminnej ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 583/7 na odcinku od 
granicy gminy Brwinów do działki ewid.nr 583/1 nada-
no nazwę ul. Ptasia.

Uchwała Nr XXVIII/302/2012 w sprawie przyznawa-5. 
nia pomocy na dożywianie, określenie kryterium do-
chodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych 
na świadczenia przyznawane w tym zakresie. 
Uchwała Nr XXVIII/303/2012 w sprawie ustalenia za-6. 
sad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy spo-
łecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowe-
go i pomocy rzeczowej. 
Uchwała Nr XXVIII/304/2012 w sprawie ustalenia 7. 
zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem 
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi) oraz warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 
Uchwała Nr XXVIII/305/2012  w sprawie uchwalenia re-8. 
gulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XXVIII/306/2012 w sprawie zmian w bu-9. 
dżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
Uchwała Nr XXVIII/307/2012 w sprawie zmiany Wie-10. 
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.
Uchwała Nr XXVIII/308/2012 Budżetowa na rok 2013.11. 
Uchwała Nr XXVIII/309/2012  w sprawie Wieloletniej 12. 
Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019. 

Stawki podatków na 2013 rok
Podatek leśny 

   Na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r.  
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr. 200 poz.1682 ze 
zm.) i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2012 r. (Monitor Polski z dnia 24 
października 2012 r., poz.788) informujemy, iż podatek le-
śny w 2013 r. na terenie Gminy Nadarzyn naliczany będzie:
- z 1 hektara lasu 186,42 za 1m³ drewna x 0,220 = 41,0124,
- za lasy ochronne (50% stawki) 20,5062.

Podatek rolny
    Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/287/2012 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia 
stawki podatku rolnego na rok 2013 opłata 40,00 zł za 1 dt 
(dt = 1 kwintal = 1/10 tony) przyjmowana jest jako podsta-
wa do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na obszarze 
Gminy Nadarzyn. 

Podatek od nieruchomości
Od gruntów: 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej • 
bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni; 
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne • 
lub elektrowni wodnych – 3,50 zł od 1 ha powierzchni;

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-• 
tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m² powierzchni.

 Od budynków lub ich części: 
mieszkalnych – • 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
22,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  • 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 9,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  • 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-• 
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 
pozostałe budynki (budynki gospodarcze, garaże wol-• 
nostojące, komórki, domki letniskowe 7, 00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

 red.
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Podatek od środków transportowych
 Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:  360 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 600 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton:  708 zł
Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 
2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały.
Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w 
art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 850 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa 
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej, rodzaju zawieszenia według stawek określo-
nych  w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 

Tabelka nr 1 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
z zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszania

osi jezdnych

1 2 3 4
                                                                Dwie osie

12 13 588,- 1.308,-
13 14 588,- 1.308,-
14 15 588,- 1.308,-
15 588,- 1.308,-

                                                                 Trzy osie

12 17 1.068,- 1.656,-
17 19 1.068,- 1.656,-
19 21 1.068,- 1.656,-
21 23 1.068,- 1.656,-
23 25 1.068,- 1.656,-
25 1.068,- 1.656,-

                                                   

12 25 1.728,- 2.484,-
25 27 1.728,- 2.484,-
27 29 1.728,- 2.484,-
29 31 1.728,- 2.568,-
31 1.728,- 2.568,-

i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go): - 576,-
Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do ni-
niejszej uchwały.
Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych w zależności od ilości miejsc do 
siedzenia :
- mniejszej niż 30 miejsc  – 1.448 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.830 zł

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania zwią-
zane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, z wyjątkiem 
pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych.
2.  autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznako-
wane zgodnie z art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 18.10.2012 r., poz. 
1137). Zwolnienie o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2 nie obejmu-
je środków transportowych wykorzystywanych na działalność 
gospodarczą.

Cztery osie i więcej
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Masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4

                                                                            Dwie osie

12 18 1.476,- 1.968,-
18 25 1.476,- 1.968,-
25 31 1.476,- 1.968,-
31 1.476,- 2.040,-

                                                                           Trzy osie i więcej

12 40 1.800,- 2.148,-
40                        1.800,- 2.664,-

Tabelka nr 2 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy - ciągniki siodłowe lub balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton.

Tabelka nr 3 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4

                                                                      Jedna oś

12 18 348,- 600,-
18 25 348,- 600,-
25 348,- 600,-

                                                                      Dwie osie 

12 28 1.200,- 1.692,-
28 33 1.200,- 1.692,-
33 38                     1.200,- 1.692,-
38 1.200,- 1.776,-

                                                                                      Trzy osie i więcej

12 38 996,- 1.356,-

38 996,- 1.356,-
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Spotkania opłatkowe w Gminie Nadarzyn 

Panu Tomaszowi Muchalskiemu
Wicewójtowi Gminy Nadarzyn  

wyrazy współczucia z powodu śmierci Teściowej 
składają

                     Danuta Wacławiak
  Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn 
                           oraz Radni                                                                                                                    

Od pokoleń, w polskiej tradycji Święta Bożego 
Narodzenia poprzedzone są wieczerzą wigilijną - wspól-
nym uroczystym posiłkiem, przed którym dzielimy się 
opłatkiem składając sobie życzenia. W ostatnich czasach 
wytworzyła się nowa tradycja – spotkań opłatkowych.  
   W Gminie Nadarzyn od kilkunastu lat w okresie świąt oraz 
w pierwszych dniach nowego roku organizowane są spotka-
nia zarówno przez różnego rodzaju organizacje, instytucje, 
jak i placówki oświatowe oraz świetlice działające na te-
renie gminy. W bożonarodzeniowym podniosłym klimacie 
po symbolicznym łamaniu się opłatkiem, składaniu życzeń 
świątecznych i noworocznych, wspólnym posiłku jest także 
kolędowanie i jasełka.

Składamy serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy wspierali nas
i wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Mamy i Teściowej 

w dniu 30 grudnia 2012 roku.
Elżbieta i Tomasz Muchalscy

Janusz Grzyb 
Wójt Gminy Gminy Nadarzyn 

oraz Pracownicy Urzędu Gminy                

    W szkole Podstawowej w Nadarzynie, podobnie jak  
w innych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy oprócz 
spotkań opłatkowych dla uczniów, nauczycieli i pracow-
ników były także jasełka przygotowane przez uczniów.  
W większości placówek oświatowych odbyły się one w pią-
tek  21 grudnia - „na progu” świątecznej przerwy od zajęć.

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie 

Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza”

   W GODM „Tęcza” spotkanie opłatkowe miało miejsce  
w dniu 14 grudnia 2012 roku. Wśród licznie przybyłych 
gości obecni byli przedstawiciele władz Gminy Nadarzyn  
z Wójtem p. Januszem Grzybem (pierwszy z lewej) oraz Powiatu 
Pruszkowskiego z Wicestarostą  p. Agnieszką Kuźmińską (dru-
ga z lewej).

    W dniu 17 grudnia 2012 roku w nadarzyńskim gimnazjum 
na wspólnym łamaniu się opłatkiem spotkali się sportowcy  
i osoby współpracujące z klubem GLKS Nadarzyn oraz wspie-
rające jego działalność.

Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn 
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16 grudnia 2012 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie wigilijno - integracyjne podopiecznych 
Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”. Było ono zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Toto 
Animo z Pruszkowa oraz Stowarzyszeniem Dzieci Niepełno-
sprawnych i Ich Ro-
dzin z Piastowa. Uro-
czystość rozpoczęła 
się przedstawieniem 
jasełkowym w wyko-
naniu uczniów Gim-
nazjum im. bł. Jana 
Pawła II w Nadarzy-
nie (fot. poniżej). 

Gwiazdą  programu 
był iluzjonista Karl 
Kriż, także goście  
z Fundacji Dr Klow-
na. Zarówno pod-
opieczni Stowarzy-
szenia „Szlakiem Tę-
czy” jak i niepełno-
sprawni podopieczni 

z zaproszonych 
organizacji otrzy-
mali prezenty od 
św. Mikołaja. 

Szczególnie wy-
różniono Super 
Wo l o n t a r i u s z a 
Aleksandra Petru-
ka, który został 

nagrodzony za bezinteresowną pomoc podopiecznym Sto-
warzyszenia. 

Na zakończenie spotkania wszyscy podzielili się opłat-
kiem i złożyli życzenia świąteczne, a także śpiewali wspól-
nie kolędy. Wiele świątecznych przysmaków zostało przy-
gotowanych przez rodziny i przyjaciół Stowarzyszenia.              

Młochów
6 stycznia 2013 r. w świetlicy NOK w Młochowie odby-

ło się spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa, które 
zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy 
z Radą Sołecką Młochowa oraz z pracownikami świetli-
cy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury panią Danutą Żyta  
i panem Piotrem Niedziałkowskim. Na spotkanie przybyli 
Mieszkańcy Młochowa – na czele z Wójtem Gminy panem 
Januszem Grzybem, Wicestarostą Powiatu Pruszkowskiego 
panią Agnieszką Kuźmińską, proboszczem Parafii Młochów 
księdzem Józefem Ślusarczykiem oraz Sekretarz Gminy pa-
nią Edytą Gawrońską. Obecna była również Przewodnicząca 
Rady Gminy Nadarzyn pani Danuta Wacławiak, radny 
Gminy pan Andrzej Jakubowski, a także przedstawiciele OSP 
Młochów, Rady Sołeckiej i NOK.
    Atrakcją wieczoru były jasełka przygotowane przez dzieci 
z Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”  
w Młochowie. Była to nowoczesna wersja powitania narodzin 
Jezusa. Wszyscy byli zauroczeni występem!!!
Po przedstawieniu zebrani goście podzielili się opłatkiem  
i zasiedli do poczęstunku, który własnoręcznie przygotowały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd. 

Opłatkowe spotkanie dla Mieszkańców Wolicy - zorga-
nizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką tejże wsi odbyło się  
w święto Trzech Króli, dnia 6 stycznia 2013 roku. Wśród 
licznie przybyłych miszkańców sołectwa (fot.poniżej) obecni 
byli także przedstawiciele władz Gminy Nadarzyn i Powiatu 
Pruszkowskiego. Przebiegające w radosnej i rodzinnej at-
mosferze spotkanie było także okazją do uroczystego złoże-
nia życzeń kończącej w tym roku 90 lat mieszkance sołec-
twa p. Zofii Suskiej oraz podziękowań dla p. Mieczysława 
Doktorskiego – mieszkańca Wolicy od 20 lat zajmującego się 
społecznie miejscową kaplicą. Goście mogli obejrzeć jasełka 
przygotowane przez dzieci i młodzież z miejscowej świetlicy 
pod kierunkiem p. Barbary Skrobisz.

Wolica

Urzut

red.

W Nowym Roku 2013 dużo zdrowia, szczęścia 
i miłości Mieszkańcom Wsi Rusiec 

- życzy Sołtys i Rada Sołecka

Stowarszyszenie „Szlakiem Tęczy”

Składam serdeczne 
podziękowania 

dzieciom, 
instruktorkom 

GODM „Tęcza” 
paniom: Marzenie 
Latoszek i Agacie 

Sierputowskiej 
oraz dyrektor 

GODM „Tęcza” pani Krystynie Masłowskiej za artystyczne 
uświetnienie spotkania opłatkowego.

Teresa Bogumiła Wojciechowska
 Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Młochowie

Zgodnie z utrzymywaną tradycją w sołectwie Urzut - 
Kostowiec i w tym roku - w piątkowy wieczór, 4 stycznia 
- zorganizowano spotkanie opłatkowe z udziałem miesz-
kańców, przedstawicieli władz Gminy Nadarzyn, Powiatu 
Pruszkowskiego, Szkoły Podstawowej w Kostowcu oraz 
Księdza Proboszcza kostowieckiej parafii. Spotkanie 
uświetnił koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży  
z parafialnej scholi.

 Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękuje
- Sołtys i Rada Sołecka

Od lewej: Danuta Wacławiak Prze-
wodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, 
Alicja Szpigiel Pełnomocnik Starosty 
Pruszkowskiego ds. organizacji po-
zarządowych, Krystyna Dąbrowska 
Prezes Stowarzysznia 

Fot. Justyna Bryń

Fo
t. 

Ju
st

yn
a 

Br
yń

Fot. arch. NOK

Krystyna Dąbrowska - Prezes Stowarzyszenia
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Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 
ul. Sitarskich 3; 05-830 

Nadarzyn; tel. 22 729 81 28;
Ośrodek Zdrowia w Młochowie

 ul. Mazowiecka 5a; 05-831 
Młochów; tel. 22 729 91 46;

www.zoz.nadarzyn.pl

Program wczesnej interwencji realizowany od września 
do grudnia 2012 r. przez Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie, 
skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym  
założeniem programu było przebadanie dzieci przez trzech 
specjalistów: laryngologa, okulistę i logopedę. Program skła-
dał się z trzech etapów: badania przesiewowego słuchu, ba-
dania przesiewowego wzroku, badania przesiewowego mowy. 
      Chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na wczesne rozpozna-
nie zaburzeń i podjęcie terapii, która w przyszłości zminima-
lizuje problemy związane z przyswajaniem wiedzy. Jesteśmy 
przekonani, że to na tym etapie należy zacząć aktywnie działać, 
ponieważ  wczesne rozpoznanie wad słuchu, wzroku i zaburzeń 
mowy pozwoli na rozpoczęcie działań terapeutycznych i profi-
laktycznych. Dzięki temu zminimalizujemy  konsekwencje wy-

Pierwsze spostrzeżenia dotyczące 
Programu Wczesnej Interwencji  

    Słyszę - Widzę - Mówię 

stępowania wad rozwojowych m.in. problemy w adaptacji do 
środowiska szkolnego, zaburzenia koncentracji oraz trudności  
w uczeniu się. Interdyscyplinarne badanie dziecka pozwoliło 
wykryć nieprawidłowości słuchu, wzroku i mowy, które mogą 
być przyczyną jego niepowodzeń w szkole. 
  W pierwszym etapie udało nam się przebadać ok. 250 dzieci 
z następujących placówek: 
1. Przedszkola Publicznego w Młochowie,
2. Przedszkola „Maluch” w Nadarzynie,
3. Przedszkola „Jupik” w Nadarzynie,
4. Przedszkola „Kubuś” w Rozalinie,
5. Szkoły Podstawowej w Ruścu. 
    Przesiewowe badania diagnostyczne w zakresie  słuchu, 
wzroku  oraz rozwoju mowy w grupach przedszkolnych  wy-
kazały między innymi: 
- znaczny procent dzieci z niedosłuchem wynikającym z 
obecności płynu w uchu środkowym, czy też dysfunkcji trą-
bek słuchowych, 
- znaczny procent dzieci z  podejrzeniem wad wymowy (naj-
częściej sygmatyzm, rotacyzm, opóźnienie rozwoju mowy),
- znaczny procent dzieci z podejrzeniem wad wzroku.
Przedstawia to poniższy wykres.
Szczegółową analizę badań przedstawimy w kolejnym nu-
merze Wiadomości Nadarzyńskich. Dziękujemy wszystkim 
Dyrektorom za możliwość przeprowadzenia badań w placów-
kach oświatowych oraz za pomoc w organizacji projektu.

Marzena Nowicka - Prusakiewicz: SPGZOZ Nadarzyn 

Bezpłatne badania mammograficzne dla Mieszkanek Gminy Nadarzyn! 
NZOZ Mammo - Med. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza Mieszkanki Gminy Nadarzyn na bezpłatne  

badania, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, finansowane przez Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, które zostaną przeprowadzone 

w specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii Mammobusie 
w dniu 25 stycznia 2013 r. na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie (ul. Żółwińska 20). 

Bezpłatnymi badaniami objęte są Panie od 50 do 69 roku życia. 
Rejestracja telefoniczna 58 325 76 02; 58 325 76 05

%



 1(165) styczeń 2013 Wiadomości Nadarzyńskie  9

W dniu 12 grudnia 2012 roku, w Warszawie, miała miej-
sce uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród Orła 
Agrobiznesu i Promotorów Orła Agrobiznesu. 

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie otrzymał pierwszą  
z tych nagród - Orła Agrobiznesu. Natomiast za promowa-
nie firmy ze swojego regionu na arenie ogólnopolskiej oraz 
rekomendowanie Banku Spółdzielczego w Nadarzynie do 
nagrody - Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb - otrzymał 
wyróżnienie Srebrny Promotor Orłów Biznesu. 

1 Nadarzyńska Drużyna 
Harcerska Impeesa

 Od 11 grudnia 2012 r. istnieje Szczep 
Nadarzyńskich Drużyn Harcerskich  
i Zuchowych „Wataha”, w jego skład 

wchodzą: 1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Impeesa”, 
1 Nadarzyńska Dryżyna Harcerska „Wilki”, 1 Gromada 
Zuchowa „Wilczęta z Wrzosowiska”; z Kostowca:  
22 Drużyna Harcerska „Orliki”, 22 Gromada Zuchowa” 
Leśne Duszki”. Nowy szczep na okres próbny (pół roku) 
powołała Komendantka Hufca ZHP Pruszków dha hm. 
Beata Pawełczyńska, mianując jednocześnie Komendantem 
Szczepu ks. phm. Jarosława Kuśmierczyka. 
    Jak co roku harcerze, a także i zuchy włączyli się w pomoc 
przedświąteczną dla potrzebujących. 7. edycja akcji „Zostań 
św. Mikołajem” trwała od 10 do 22 grudnia. Młodzież i dzieci 
pełnili dyżury w poszczególnych sklepach na terenie naszej 
gminy. Odzew mieszkańców na zaproszenie, aby podzielić się 
z tymi, którzy są w potrzebie był wyjątkowy. Udało się zebrać 
ponad 1000 kilogramów (!!!) artykułów spożywczych, które 
później posegregowane trafiły do 100 najbardziej potrzebują-
cych rodzin i osób samotnych z terenu gminy. 

    W akcję było zaangażowanych ponad 50 osób. Tuż 
przed Świętami rozwoziliśmy i roznosiliśmy przygotowa-
ne paczki wraz z osobistymi życzeniami pod wskazane 
przez GOPS i parafialny CARITAS adresy. Dziękujemy 
właścicielom sklepów za zgodę na zbiórkę żywno-
ści (Warus, Topaz, ABC, U Joli, Kaprys, w Pawilonie,  
w Rozalinie i Młochowie), jak również tym, którzy poma-
gali rozwozić prezenty: p. Ireneuszowi Bieńkowskiemu,  
p. Marcinowi Karczmarczykowi, p. Łukaszowi Pawlicy,  
ks. Arturowi Bodziony.
    W tygodniu poprzedzającym święta nadarzyńscy harcerze 
„rozświetlili” okolicę ogniem z Betlejem, zanosząc lampiony 
z niezagaszonym Światłem Pokoju do instytucji i szkół na te-
renie gminy. 
     21 grudnia Szczep „Wataha” i 3 Drużyna Harcerska 
„Puszcza” oraz 3 Gromada Zuchowa „Tęczowa Polana” 
z Młochowa zasiedli do wspólnej Wigilii. Parafialna Sala 
Klementyńska trzeszczała w szwach od 120 harcerzy i zu-
chów, którzy radośnie kolędowali (fot. poniżej).

  Nieustannie zapraszamy do współpracy dzieci, młodzież  
i dorosłych. 
Życzenia, abyśmy byli w kręgu tych, w których Bóg ma 
nieustannie upodobanie niech się realizują każdego dnia  
w rozpoczętym roku! 

Ks. phm. Jarosław Kuśmierczyk 
 - Opiekun środowiska harcerzy

Tytuł Orła Agrobiznesu – przyznawany jest od 2001 r. w ra-
mach konkursu organizowanego przez warszawską Agencję 
Promocyjno - Wydawniczą EMS, za sukces rynkowy firmy 
z branży rolno – spożywczej i jej otoczenia, firmy handlo-
wej i banku działającego na rzecz agrobiznesu. Nagrody 
przyznaje kapituła pod przewodnictwem posła na Sejm RP 
Franciszka J. Stefaniuka. W jej skład wchodzą specjaliści 
do spraw badań rynkowych, oceny wiarygodności, wize-
runku firmy, marketingu, technologów żywności, ekonomi-
stów. Honorowym patronem konkursu jest Wicemarszałek 
Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak. 
Przy ocenie poszczególnych firm brana jest pod uwagę 
przede wszystkim skuteczność wchodzenia z nowymi pro-
duktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji 
handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy 
przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współ-
praca z władzami samorządowymi. 

red. na podstawie: www.aems.pl 

Tytuł Orła Agrobiznesu 
dla Banku Spółdzielczego 

w Nadarzynie oraz wyróżnienie 
Promotora Orłów Agrobiznesu 

dla Wójta Gminy Nadarzyn  

Fot. arch. drużyny

Fot. arch. drużyny
Podczas zbiórki w jednym z nadarzyńskich sklepów.
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Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy 
W Szkole Podstawowej w Kostowcu dyrektor oraz nauczy-

ciele przywiązują dużą uwagę do bezpieczeństwa wycho-
wanków. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje poprzez 
udział w szkoleniach. W październiku dwóch z nich uczest-
niczyło w szkoleniu dla nauczycieli z obszarów wiejskich 
województwa mazowieckiego współfinansowanym ze środ-
ków Unii Europejskiej. Zostali oni przeszkoleni teoretycznie 
i praktycznie z zakresu: ochrony przeciwpożarowej, udzie-
lania pierwszej pomocy, obsługi gaśnic. Warunkiem zalicze-
nia kursu oprócz testu teoretycznego było przeprowadzenie 
ćwiczeń ewakuacyjnych w placówce. Takie ćwiczenia w 
kostowieckiej szkole odbyły się w dniu 15 listopada 2012 r.  
W ćwiczebnym alarmie przeciwpożarowym wzięli udział 
uczniowie z klas 0 - III, którzy pod czujnym okiem wycho-
wawców sprawnie opuścili budynek szkoły. Nad prawidło-
wym przebiegiem ewakuacji czuwali strażacy oraz organi-
zatorzy szkolenia, którzy zatroszczyli się o dodatkowe wra-
żenia np. sztuczne zadymienie obiektu. Cała akcja przebiegła 
bardzo sprawnie i zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem. 
Systematyczność przeprowadzanych w naszej szkole ewaku-

acji przyczyniła się do 
tego, że uczniowie bez 
paniki, przerażenia, 
sprawnie ewakuowa-
li się w wyznaczone  
bezpieczne miejsce 
(fot. obok). 

Jesteśmy pewni, że 
tego typu ćwiczenia  
i nabyte umiejętności 

pozwolą uczniom w prawidłowy sposób postępować w sytu-
acji zagrożenia nie tylko w szkole, ale i życiu codziennym.

Co dzieje się w naszych szkołach i przedszkolach...

Warsztaty ceramiczne
3 grudnia 2012 r. oddział przedszkolny i klasa I Szkoły 

Podstawowej w Kostowcu brały udział w warsztatach 
ceramicznych. Dzieci poprzez pokaz miały okazję poznać 
etapy powstawania figurki z gliny – od tworzenia formy do 
nakładania szkliwa. Poznały kilka sposobów barwienia gliny 
i samodzielnie pomalowały świąteczne ozdoby: aniołka  
i dzwoneczek. Własnoręcznie wykonały gliniane naczynia. 
Zmierzyły się z nowym materiałem plastycznym, poznały 
jego możliwości i ograniczenia. Miały przy tym wiele zabawy 
i satysfakcji z wykonanej pracy.

Natomiast  uczniowie klasy II i III, w dniu 5 grudnia, 
wyjechali na mikołajkowe warsztaty do Pracowni Ceramiki 
Artystycznej w Łosiu koło Tarczyna. Dzieci miały możli-
wość zwiedzania pracowni ceramicznej oraz zapoznały się 
z codziennym cyklem produkcji. Wysłuchały również krót-
kiego wykładu z historii ceramiki, a następnie przystąpiły do 
samodzielnej pracy. Malowały wstępnie wypalone wyroby, 
które zabrały do domu. Lepiły również przedmioty z gliny 
plastycznej, które po czasie potrzebnym na wyschnięcie  
i wypalenie jeszcze przed świętami dostały dostarczone do 
szkoły. Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów otrzy-
mał pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

 Agnieszka Bajnóg, Dorota Śmigielska
Nauczycielki SP Kostowiec

SP Kostowiec

Mikołajkowy czas wesołej zabawy
Magiczna data: 6 grudnia – imieniny Mikołaja, który w tym 

dniu rozdaje dzieciom podarunki. Przedszkolaki od kilku tygo-
dni przygotowywały się na tę wizytę, ponieważ już wcześniej 
ten zacny staruszek przysłał przedszkolakom listy. W pierw-
szym - przyniesionym przez listonosza dostały zadanie: wyko-
nanie pracy plastycznej nt. „Mikołaj”, a w drugim (podsunię-
tym pod drzwi) polecenie nauczenia się piosenki o Mikołaju. 
Dzieci starały się jak mogły, więc teraz z radością oczekiwały 
na gościa przebrane za małe „Mikołajki”.

PP Młochów

Mikołaje z Kostowca
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy szczególnie my-

ślimy o osobach znajdujących się w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. W naszej szkole, mając na celu kształtowanie postaw 
prospołecznych - w tym okresie - organizujemy różne akcje 
charytatywne. W tym roku już po raz piąty odbyła się akcja 
„Duża paka dla głodnego dzieciaka”, która polegała na zbiór-
ce artykułów spożywczych i chemicznych. Dzięki życzliwości 
rodziców i dużego zaangażowania naszych uczniów udało się 
zebrać sześć dużych paczek. Przygotowane paczki trafiły do 
rodzin w Młynarach (woj. mazurskie) oraz w Skokach (woj. 
wielkopolskie), pozostałe przekazaliśmy rodzinie z Wolicy. 

Kolejną dużą akcją był coroczny Kiermasz Świąteczny, 
na który dzieci własnoręcznie wykonały ozdoby świąteczne 
(w akcję włączyli się również członkowie Koła Misyjnego, 
Szkolnego Koła Ratowników i Wolontariuszy oraz zu-
chy). Pierwszym etapem pozyskiwania funduszy był udział 
w kiermaszu „Po choinkę do lasu”, który odbył się 15 
grudnia 2012 r. w Leśniczówce „Dębak” przy współpracy  
z Nadleśnictwem Chojnów. Akcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem uczestników kiermaszu, którym serdecznie 
dziękujemy za hojne wsparcie zbiórki na rehabilitację kole-
gi Kacpra – ucznia 4 klasy naszej szkoły. Druga część kier-
maszu trwała od 17 do 20 grudnia w naszej szkole, w który 
chętnie włączyli się rodzice naszych uczniów. Informację  
o zebranych środkach przekazaliśmy podczas szkolnej wigi-
lii, którą poprzedziły Jasełka w wykonaniu uczniów klas II  
i III, przygotowane pod kierunkiem p. Doroty Śmigielskiej  
i p. Katarzyny Łukasik (pieniądze zostały wpłacone na konto 
fundacji pod opieką której jest Kacper).

Jak co roku nie zawiedliśmy się na postawach uczniów  
i ich rodziców. Dziękujemy za przejaw życzliwości i wrażli-
wości na sytuację  osób potrzebujących. Dzięki temu zarówno 
nasi uczniowie jak i rodzice stali się pomocnikami świętego 
Mikołaja. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do tego, aby 
w te święta pojawił się uśmiech na twarzach dzieci, a przeka-
zane podarunki sprawiły im radość.

Monika Pleban i Dorota Śmigielska
 Nauczycielki SP Kostowiec

Warto dodać, że od dwóch lat w szkole funkcjonuje Szkolne 
Koło Małych Ratowników, na którym uczestnicy poznają  
i doskonalą zasady udzielania pierwszej pomocy, reagowania 
w sytuacji zagrożenia oraz prowadzą akcje charytatywne.

                             Dorota Śmigielska, Monika Pleban 
            Nauczycielki SP Kostowiec

Fot. arch szkoły
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Zaraz po śniadaniu do wszystkich sal zawitał renifer Rudolf, 
który ogłosił, że dowiózł już oczekiwanego Mikołaja. Wszyscy 
- zebrani w udekorowanej sali gimnastycznej - przywoływali 
gościa piosenką i okrzykami. Po powitaniu pląsem „Wesoło 
witamy” i krótką rozmową, Mikołaj z reniferem zapropono-
wali wspólną zabawę z konkursami.

Na koniec Mikołaj trochę narzekał, że inne dzieci też mają 
mało śniegu, więc nasze grzeczne przedszkolaki zebrały cały 
„śnieżek” z podłogi w poduszkę i podarowały „Staruszko-
wi”. Ten - wdzięczny za dobre serduszka wskazał dzieciom w 
jaki sposób mogą odnaleźć swoje prezenty (zostawił ślady na 
podłodze: Pszczółki 
miały iść po śladach 
żółtych, Biedronki – 
czerwonych, a Leśne 
Skrzaty – po zielo-
nych). Oczywiście 
mali spryciarze szyb-
ko dotarli w różne 
miejsca przedszkola  
i odszukali worki  
z prezentami.

                                                                       
Elżbieta Żyta i Bożena Grochowska

Nauczycielki PP Młochów

Wycieczka do Zakładu 
Mleczarskiego „Danone”

 

    Dnia 7 grudnia 2012 r. odbyła się wycieczka do Zakładu 
Mleczarskiego „Danone”. Kiedy dotarliśmy na miejsce 
pani przewodnik zaprosiła nas do dużej sali, gdzie opowia-
dała nam z jakich składników składa się jogurt i jak się go 
produkuje. Następnie graliśmy w quiz sprawdzający naszą 

wiedzę, zdobytą podczas prezentacji multimedialnej. Potem 
degustowaliśmy jogurty różnych smaków (fot. powyżej), 
które mogliśmy również sami stworzyć. Pani przewodnik 
rozsypała nam kolorowe magnesy, z których układaliśmy 
swoje imiona. Po tej zabawie dostaliśmy specjalne czep-
ki oraz zatyczki do uszu i poszliśmy zwiedzać fabrykę. Po 
przyjściu, ponownie do sali, malowaliśmy kredkami plaka-
ty dotyczące naszej wycieczki. 
    Na koniec dostaliśmy prezenty: książki, maskotkę 
„Głodek”, kredki, karty do gry „Mały Głód” i kalkulator. 
To był wspaniały dzień.

 

Kinga Konarska kl. II 
Szkoła Podstawowa w Młochowie

SP Młochów

Projekt „Judaizm”
W naszym gimnazjum w bieżącym roku szkolnym reali-

zujemy projekt o Judaizmie, w ramach którego poznajemy 
tradycje, kulturę i historię narodu żydowskiego. Pierwszym 
działaniem była noc filmowa, podczas której młodzież 
oglądała filmy o tematyce żydowskiej. Były to:
1. Korczak – film prod. Polskiej 1990 r.  
2. Cud purymowy – film prod. polskiej 2000 r. 
3. Życie jest piękne -  film prod. włoskiej 1997 r. 
4. Pociąg życia – film 1998 r. 
5. Film dokumentalny o Izraelu.

24 listopada 2012 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły Ra-
bina Gminy Żydowskiej - Stasa Wojciechowicza z Cen-
trum Społeczności Postępowej w Warszawie. Na spotkaniu  
z uczniami Rabin przybliżył historię i tradycje Narodu Ży-
dowskiego. Zapoznał z najważniejszymi świętami żydow-
skimi. Uczniowie z ciekawoscią i uwagą słuchali Gościa 
oraz zadawali pytania na interesujące ich tematy. 

Kolejnym etapem realizowanego projektu była wy-
cieczka do Łodzi. W dniu 18 grudnia 2012 r. uczniowie 
naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Grzegorzem Sa-
dowskim, p. Lilją Kowalczyk, p. Justyną Bryń i p. Mar-
kiem Żwirskim wybrali się na ekspedycję naukową pt. 
„Echa żydowskiej Łodzi”. Nasi uczniowie wspólnie  
z kolegami z Zespołu Szkół nr 1 z Brwinowa zobaczyli 
największy żydowski cmentarz w Europie (fot. poniżej), 
gdzie z ogromnymi grobowcami najbogatszych łódz-
kich fabrykantów sąsiadują skromne, pokryte mchem 

macewy rodziców Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina.  
    W zachowanym domu przedpogrzebowym znakomity 
przewodnik p. Piotr Machlański wyjaśnił m.in. skąd się 
wzięło powiedzenie: „nogami do przodu”. Duże wrażenie 
wywarły miejsca związane z łódzkim gettem i echem II 
wojny światowej. Stacja Radegast, tysiące tabliczek z na-
zwiskami Polaków ratujących Żydów w pobliżu kopca Jana 
Karskiego, czy niezwykły pomnik „Złamanego Serca” usy-
tuowany na terenie dawnego obozu dla dzieci. Spacer ulicą 
Piotrkowską, wizyta w pełnym przepychu Pałacu Izraela 
Poznańskiego, a wreszcie chwila oddechu w zrewitalizowa-
nej Manufakturze dopełniły obrazu miasta z „Ziemi obieca-
nej” Reymonta i Wajdy. 

Gimnazjum w Nadarzynie 

Fot. arch. przedszkola

Fot. arch. szkoły

Justyna Bryń i Lilja Kowalczyk 
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie

Fot. arch. szkoły
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Niepubliczne Przedszkole Kubuś
Powstało we wrześniu 2011 r. i już zyskało wielu sympaty-

ków zwłaszcza wśród dzieci i ich rodziców.
Atutem wyróżniającym nasze przedszkole jest piękny, 

ogromny plac zabaw wyposażony w atestowane zabawki oraz 
znakomita domowa kuchnia. Jest ona gwarancją, że nawet naj-
większe niejadki nie będą marudziły przy pysznych posiłkach.

Pracujący w naszym przedszkolu wykwalifikowani wycho-
wawcy realizują różnorodne programy autorskie oraz te które 
wymagane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Panie 
w sposób naturalny i swobodny kształtują i rozwijają dziecięce 
talenty. Przykładem są przepiękne prace wykonywane przez 
naszych przedszkolaków, które wyeksponowane są na wysta-
wach na terenie całego przedszkola. Rodzice z dumą podzi-
wiają prace swoich maluszków.  Wśród prowadzonych zajęć są 
m.in.: zajęcia plastyczne, logo rytmika, trzy razy w tygodniu 
angielski,  raz w tygodniu rytmika. Jeśli chodzi o zajęcia dodat-
kowe to proponujemy taniec oraz karate. Obie kategorie cieszą 
się dużym zainteresowaniem.

Przedszkole regularnie współpracuje z  psychologiem i logo-
pedą, którzy  dbają  o pra-
widłowy rozwój naszych 
dzieci.
    Nasze przedszkole 
przystąpiło do Programu 
Wczesnej Interwencji 
„Słyszę - Widzę - 
Mówię” organizowanego 
przez Ośrodek Zdrowia 
w Nadarzynie. Dzięki tej 
akcji udało się przebadać 
prawie wszystkie nasze 
pociechy. 

    W naszej placówce stawiamy na równoważenie rozwoju 
umysłowego i ruchowego, stąd decyzja o przystąpieniu do 
programu „Cała Polska czyta dzieciom” oraz do zajęć z logo 
rytmiki. Dwa razy w tygodniu chętni rodzice czytają bajki 
wszystkim dzieciom. W rezultacie dzieci rozwijają wyobraź-
nię, ćwiczą koncentrację oraz umiejętność słuchania.
    Niepubliczne Przedszkole Kubuś włącza się często w or-
ganizację ciekawych okazjonalnych imprez takich jak: Dzień 
Babci i Dzień Dziadka, Piknik Rodzinny, Zabawa Haloween-
owa, Pierwszy Dzień Wiosny, czy Jasełka.  

Pragniemy też, aby dzieci w naszej placówce czuły się wy-
jątkowo. Dlatego raz w miesiącu mają możliwość obejrzenia 
ciekawego spektaklu. Uwielbiamy patrzeć jak nasze dzieci się 
wtedy uśmiechają, bo świetnie się przy tym bawią.

Jako dodatkową atrakcję, a zarazem niespodziankę 
sprawiliśmy naszym przedszkolakom w październiku 
zapraszając do naszego przedszkola Ochotniczą Straż 
Pożarną. Dzieci miały niesamowitą frajdę podczas oglądania 
wozu strażackiego, przymierzania hełmów strażackich oraz 
słuchania opowieści naszych dzielnych strażaków. 

Korzystając z okazji serdecznie im dziękujemy! 

Chciałbym także 
poinformować, 
iż wszystkie nasze 

zajęcia są otwarte więc 
jeżeli rodzice mają ochotę 
zobaczyć jak pracujemy 
- serdecznie zapraszamy.    

                                     
Damian Pączek 

Dyrektor Niepublicznego 
Przedszkola Kubuś                                                                                       

APEL DO SYMPATYKÓW 
CHÓRU „CANTATE DOMINO” 

z NADARZYNA
Szanowni Państwo, 
jeśli chcielibyście żeby nadarzyński chór się rozwi-
jał i nabierał szlifów, aby godnie reprezentować Gminę 
Nadarzyn w całej Polsce, a także umilał Państwu prze-
żywanie liturgii w naszym kościele zwracamy się  
z prośbą o podarowanie nam 1% Waszego podatku. 
    Aby to uczynić w formularzu PIT w rubryce „wniosek  
o przekazanie 1% podatku” należy wpisać:  FEDERACJA 
CAECILIANUM KRS 0000071157, a w rubryce „infor-
macje uzupełniające” - CHÓR CANTATE DOMINO - 
NADARZYN nr 140/I/2010
Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę podarowaną 
na ten wdzięczny cel jakim jest śpiewanie.

Prezes chóru Anna Kubat

fot. arch. przedszkola
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Zmiana w świątecznym 
rozkładzie linii autobusowej 703

   Uprzejmie informuję, że od 12 stycznia br., na wniosek 
przedstawicieli Rady Sołeckiej Kajetan, nastąpi zmiana  
w świątecznym rozkładzie jazdy autobusów linii 703 (P+R 
Al. Katowicka – Kosów).
W dni świąteczne z Okęcia uruchomione zostaną rano dwa 
kursy, tj. o godz. 4:25 oraz 5:50, które z Kosowa w kierun-
ku Warszawy będą realizowane odpowiednio o 5:12 oraz 
6:27.
    Zniesione natomiast zostaną dwa kursy popołudniowe, 
tj.: o 17:05 i 19:05 z Okęcia w kierunku Kosowa oraz odpo-
wiednio z Kosowa do Warszawy o 17:47 oraz o 19:47.

Edyta Gawrońska
Sekretarz Gminy Nadarzyn
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Straż Gminna 
w Nadarzynie 

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

               Pl. Poniatowskiego 42, 
                05-830 Nadarzyn
             tel. 22 720 08 67

          strazgminna@nadarzyn.pl

Nadarzyńskie
kryminałki

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

Od pewnego czasu nasilają się zgłoszenia mieszkańców  
o przypadkach podchodzenia dzikich zwierząt do zabudowań 
mieszkalnych. Sprawa dotyczy nie tylko sympatycznych jeleni, 
wiewiórek, ale również dzików. W okolicach ul. Turystycznej 
w Nadarzynie pojawiła się „rodzinka” dzików, które wabione 
porzucanymi resztkami jedzenia podchodzą blisko domów, co 
może być bardzo niebezpieczne dla mieszkańców, którzy po-
przez niewłaściwe zachowanie mogą spowodować, że locha 
poczuje się zagrożona i w obronie warchlaków może zaatako-
wać.  Ponadto do Dyżurnego Straży Gminnej dzwonią zanie-
pokojeni rodzice, obawiający się o swoje dzieci idące rano do 
szkoły. Ich niewłaściwa reakcja np. krzyk, bieg może wzbu-
dzić agresję wśród dzikiej zwierzyny.

Pomoc zwierzętom, jest jak najbardziej zasadna, jednak tyl-
ko w sytuacji zagrożenia (np. długo utrzymujące się silne mro-
zy, gruba pokrywa śnieżna) i powinna być niesiona poprzez 
osoby posiadające elementarną wiedzę w tym zakresie. Poza 
tym obowiązek takiej pomocy spoczywa na kołach łowieckich 
oraz leśniczych. Resztki obiadów, które zawierają sól i inne 

przyprawy stosowane przez ludzi są źle przyswajane przez 
dzikie zwierzęta, co może być dla nich krzywdzące. Niektórzy 
mogą myśleć, że dokarmienie permanentne jest bardzo huma-
nitarne, jednak nic bardziej mylnego w przypadku zwierząt 
dziko żyjących. Natura przystosowała je do zdobywania po-
żywienia w lasach, polach, nocą itp. oraz migrowania w rejo-
ny, gdzie w poszczególnych porach roku mogą odnajdywać 
jedzenie. Poprzez nieuzasadnione dokarmianie zakłócamy ich 
naturę i osłabiamy ich instynkty, co może skutkować nawet 
zagrożeniem ich życia.

Apeluję wobec tego do Państwa, by w przypadku chęci 
niesienia pomocy zwierzętom skontaktować się naszą jed-
nostką, my natomiast pomożemy zorganizować spotkanie  
z pracownikami nadleśnictwa, którzy podczas wspólnych 
działań chętnie podzielą się fachową w tym zakresie wiedzą, 
wskażą miejsce, w którym najbezpieczniej dla zwierząt bę-
dzie można im pomóc.
Poniżej załączam link do artykułu traktującego o dokarmianiu 
zwierząt dziko żyjących; www.vege.com.pl/zwierzeta/jak-po-
magac-by-nie-szkodzic.html.

Dziękuję wszystkim Państwu za informacje i zachęcam 
do zgłaszania wszelkich problemów i niepokojących sytuacji, 
które będą rozwiązywane przez strażników w ramach kompe-
tencji, bądź też przekazane do właściwej instytucji.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie Urzędu Gminy 
w Nadarzynie w zakładce Straż Gminna.

W dniu 22 grudnia 2012 r. 
około godz. 19.30 policjanci  
z Nadarzyna, podjęli interwencję 
wobec kierującego samochodem 
w Młochowie, której powodem 

było uzasadnione podejrzenie, iż mężczyzna przed jazdą 
spożywał alkohol. W trakcie interwencji kierujący i jeden  
z czterech pasażerów, utrudniali policjantom wykonywanie 
czynności służbowych, aż w końcu dopuści się wobec nich 
znieważenia słowami uznawanymi powszechnie za obelżywe 
i naruszyli ich nietykalność cielesną. Obaj krewcy mężczyź-
ni zostali zatrzymani i spędzili noc trzeźwiejąc w policyjnym 
areszcie. Następnego dnia usłyszeli zarzuty popełnienia prze-
stępstwa, po czym zostali zwolnieni. Za tego rodzaju występki 
grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W dniach od 19 do 29 grudnia 2012 r. do policjantów  
w Nadarzynie, zaczęły docierać sygnały o systematycznie do-
konywanych na terenie CHH Maximus w Wolicy, kradzieżach 
wyposażenia z ogólnodostępnych łazienek. W sumie sprawcy 
skradli 71 szt. metalowych obudów mydelniczek oraz inne 
metalowe elementy wyposażenia. Na podstawie nagrań z mo-
nitoringu dokonano typowania sprawców tego przestępstwa  
i w dniu 31 grudnia 2012 r. w godzinach porannych dokonano ich 
zatrzymania. Sprawcy to dwaj spokrewnieni ze sobą mężczyź-
ni, mieszkańcy Jastrzębca. W toku podjętych czynności odzy-
skano część skradzionych łupów, które zostały sprzedane przez 
nich na jednym z warszawskich skupów złomu. Mężczyznom 

przedstawiono zarzut dokonania kradzieży, do którego 
przyznali się i dobrowolnie poddali się karze uzgodnionej  
z Prokuratorem.    

Ponadto w grudniu 2012 r. policjanci z Nadarzyna doko-
nali zatrzymania trzech nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi oraz osoby poszukiwanej nakazem dopro-
wadzenia, a nadto doprowadzili trzy osoby do wytrzeźwie-
nia. Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszu-
kują sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw 
kryminalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy  
w grudniu 2012 r. i tak:
- w dniu 6 grudnia 2012 r. po zapadnięciu zmroku, nieznani 
sprawcy przy wykorzystaniu identycznej metody działania, do-
konali kradzieży z włamaniem do dwóch domów w Rozalinie 
i Strzeniówce, skąd po uprzednim wyważeniu drzwi taraso-
wych, skradli biżuterię złotą, pieniądze oraz inne przedmioty,
- w nocy z 7 na 8 grudnia 2012 r. w godz. 19.00 – 6.00  
w Parolach, nieznany sprawca dokonał kradzieży z pomiesz-
czenia garażowego quada marki Yamaha,
- w okresie od 8 do 10 grudnia 2012 r. w Wolicy, nieznany 
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem koparko - ładowarki 
marki JCB.
Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu informa-

cji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych prze-
stępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwarantujemy 
pełną anonimowość. Informacje dotyczące opisanych zda-
rzeń oraz niepokojące sygnały związane z Państwa bezpie-
czeństwem, proszę zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego 
Komisariatu Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77.
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Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl

ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83  

Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:
02.12.2012 r. udział jednego zastępu w usuwaniu skut-
ków wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów 
osobowych, do którego doszło w Wolicy (al. Katowicka). 
Działania prowadzone w godzinach południowych, pole-
gały na udzieleniu pomocy przedmedycznej pięciu oso-
bom poszkodowanym, wydobyciu jednej osoby z zaklesz-
czonego wraku pojazdu, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz lądowiska dla śmigłowca LPR. Na miejscu zdarzenia 
obecne były: dwa zastępy PSP Pruszków, jeden zastęp 
OSP Raszyn, trzy karetki Pogotowia Ratunkowego, dwa 
zespoły z Pruszkowa i jeden zespół z Warszawy.
10.12.2012 r. udział zastępu w usuwaniu skutków koli-
zji drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych 
do której doszło w Ruścu przy al. Katowickiej. Działania 
prowadzone w godzinach popołudniowych. Obecna była 
Policja Pruszków WRD.
13.12.2012 r. udział dwóch zastępów w gaszeniu pożaru 
pustostanu w Raszynie. Działania prowadzone w godzi-
nach popołudniowych.
14.12.2012 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych do 
którego doszło w Ruścu (al. Katowicka). Działania nasze 
prowadzone w godzinach popołudniowych. Polegały na 
wydobyciu jednej osoby poszkodowanej z zakleszczone-
go wraku pojazdu oraz udzieleniu pomocy przedmedycz-
nej i przekazaniu jej Pogotowiu Ratunkowemu Pruszków. 

Na miejscu obecne były dwa Zastępy PSP Pruszków oraz 
Policja WRD Pruszków.
16.12.2012 r. udział dwóch zastępów w gasze-
niu pożaru domu mieszkalnego w Rozalinie przy  
ul. Wypoczynkowej. Działania prowadzone w godzinach 
rannych. Obecne na miejscu były: zastęp PSP Pruszków, za-
stęp OSP Młochów.
18.12.2012 r. udział jednego zastępu w usuwaniu skutków 
wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobo-
wych, do którego doszło w Wolicy (al. Katowicka). Działania 
prowadzone w godzinach rannych, polegały na udzieleniu 
pomocy przedmedycznej jednej osobie poszkodowanej  
i przekazaniu jej Pogotowiu Ratunkowemu Pruszków.  
Obecne były na miejscu: dwa zastępy PSP Pruszków oraz  
Policja Nadarzyn.
18.12.2012 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji 
drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych, do 
której doszło w miejscowości Walendów (droga wojewódz-
ka nr 721) w godzinach rannych. Na miejscu zdarzenia obec-
na była Policja WRD Pruszków.
23.12.2012 r. udział zastępu w gaszeniu płonących sadzy 
kominowych w domu jednorodzinnym w Nadarzynie przy 
ul. Jaworowej. Działania prowadzone w godzinach popołu-
dniowych. 
28.12.2012 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypad-
ku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowego  
i ciężarowego, do którego doszło w Urzucie (al. Katowicka).  
Na miejscu obecne były: dwa zastępy PSP Pruszków, 
Pogotowie Ratunkowe Pruszków oraz Policja WRD 
Pruszków. Działania prowadzone w godzinach rannych.                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

Dh Arkadiusz Kiliński 
Naczelnik OSP Nadarzyn 

Orkiestra OSP Nadarzyn 

Mirosław Chilmanowicz - Kapelmistrz Orkiestry 
tel.  604 067 685 

Zapraszamy wszystkich chętnych, 
grających i tych którzy chcą rozpocząć naukę gry 

na instrumentach w szeregi orkiestry. 
Spotykamy się w każdy wtorek 

i czwartek w siedzibie OSP Nadarzyn 
w godzinach od 17.00 do 20.00. 

Koncert świąteczny
W niedzielę 16 grudnia 2012 r. w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Nadarzynie odbył się koncert 
świąteczny w wykonaniu naszej Orkiestry. Połączony był 
on z kiermaszem ozdób bożonarodzeniowych zorganizo-
wanym przez Dyrekcje, Radę Rodziców i Uczniów szkoły. 
Formuła koncertu była bardzo luźna, otwarta i przebiegała 
w rodzinnej atmosferze. Każdy z widzów mógł zagrać na 
wybranym przez siebie instrumencie, zajrzeć bezpośred-
nio muzykom w nuty i zobaczyć „od kuchni” jak wygląda 
praca twórcza zespołu podczas występu.

Orkiestra swój koncert zakończyła dynamicznym pokazem 
musztry paradnej, który przygotowywała na międzynarodo-
wy festiwal „Military Tatoo” na Malcie (w którym Orkiestra 
uczestniczyła w październiku 2012 r. - red.). Sądząc po reakcji 
i zainteresowaniu publicznosci jesteśmy przekonani, że takie 
muzyczne spotkania są bardzo potrzebne.

Wraz z Dyrekcją i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie postanowiliśmy, że koncert przedswiąteczny 
Orkiestry w takiej formie na stałe zagości w kalendarzu im-
prez szkolnych. 
Musztrę paradną zaprezentowaną podczas tego koncer-
tu można obejrzeć na: http://www.youtube.com/wat-
ch?v=cjy9jYJqc5E
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Azbest, eternit usuniemy za darmo z dachu 
do 200 m2 z posesji do 8 ton. Tel. 600 827 387
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Korepetycje - matematyka, fizyka, chemia 
na każdym poziomie - 7 dni w tygodniu. 

Tel. 502 601 045

Język angielski - lekcje prywatne, konwersacje, 
wszystkie poziomy.  Tel. 508 221 420
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PODZIĘKOWANIE
Uczniowie oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej 

w Młochowie serdecznie dziękują firmie Dell,
 a w szczególności 

Panu Robertowi Jackowskiemu, 
za zorganizowanie wyjątkowo oryginalnej  

i pouczającej wycieczki do zakładu 
produkcji komputerów w Łodzi.

Dodatkowo chcemy podziękować za przekazanie 
na rzecz szkoły sprzętu elektronicznego: 

drukarek ze skanerami i kserokopiarkami, 
słuchawek z mikrofonami, kamery internetowej 

oraz upominków dla uczniów.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP Młochów
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Cennik reklam w „Wiadomościach Nadarzyńskich”
Ogłoszenia typu „podejmę - dam” pracę 

zamieszczamy bezpłatnie.
Cała strona - 400 zł (340 zł); A - 230 zł (180 zł); 
B - 130 zł (100 zł); C - 75 zł (50 zł)

Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400% 
drożej (do wszystkich cen należy doliczyć 23 % VAT).

Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń za-
mieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść ogłoszeń.

Kontakt: Dorota Sobolewska - Głodek 
tel.: 22 729 81 85 w. 165;  502 693 171

e-mail: gazeta@nadarzyn.pl 

A

B
C

Uwaga !
„Wiadomości” można dostać 
w następujących miejscach:

Kajetany    - delikatesy „JEDYNKA”, ul. Rolna 4R
- delikatesy i Bar, ul. Rolna 19

- sklep ogólnospożywczy, ul. Rolna 22A
Młochów - sklep spożywczo-przemysłowy (p. G. Krupiński)

- sklep spożywczy s.c. (p. A. E. Wasilewscy)
Nadarzyn                                          - Urząd Gminy
                                     - kiosk przy Pl. Ks. Poniatowskiego

- sklep spożywczy (p. W. Sztyk)
- Biuro Nieruchomości (ul. Warszawska)

- delikatesy ODIDO (ul. Pruszkowska)
- delikatesy TOPAZ (ul. Pruszkowska)

Parole                                                       - sklep spożywczy
Rozalin                       - sklep spożywczy (ul. Młochowska)
                                            - delikatesy (ul. Przemysłowa)                                   

Rusiec                                               - sklep (ul. Osiedlowa)
Stara Wieś 
               - sklep spożywczo - przemysłowy (p. A. Maluga)
Strzeniówka                   - sklep spożywczy (p. R. Szamota)

- sklep ogólnospożywczy (p. M. Gawrońska)
Urzut   - sklep spożywczy ul. Malownicza (p. E. Kosińska)    
Wola Krakowiańska       - sklep spożywczo - przemysłowy 

 (p. Joanna Małecka)
Wolica                    - sklep spożywczy przy al. Katowickiej

- sklep spożywczy przy ul. Ogrodowej
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Szukam pracy 
(sprzątanie, prasowanie, mycie okien, itp.).

 Tel. 664 729 758
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Poszukuję mieszkania (kuchnia, łazienka, 2 małe
 lub 1 duży pokój) w Nadarzynie lub okolicach.  

Tel. 513 440 970
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Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Kostowcu - prowadzi nabór dzieci 

na obecny rok szkolny. Tel. 519 743 727.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - 
Sióstr Rodziny Maryi przyjmuje osoby w podeszłym 
wieku potrzebujące całodobowej opieki i pielęgnacji. 

Szczegółowe informacje: 
pod numerem telefonu 504 79 91 91. 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Sióstr 
Rodziny Maryi poszukuje pracowników na 

stanowiska: opiekun w domu pomocy społecznej, 
instruktor terapii zajęciowej (1/4 etatu), pracownik 

socjalny (1/2 etatu), pielęgniarka (z prawem 
wykonywania zawodu). Szczegółowe informacje 

pod numerem telefonu  504 79 91 91. 
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Zatrudnię pracowników do mycia samochodów, czysz-
czenia tapicerki, odsnieżania, koszenia trawy i innych 

prac porządkowych. Mile widziani uczniowie 
(skończone 18 lat), studenci, a także emeryci. 

Praca także w godzinach popołudniowych oraz w soboty. 
Oferty: proszę przesłać na info@myjnia-nadarzyn.pl, 

dostarczyć do biura myjni: Nadarzyn, 
ul. Pruszkowska 38 lub tel. 601 677 877
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aWYNAJMĘ LOKALE
 BIUROWO - USŁUGOWE 

W RYNKU NADARZYŃSKIM 
W NOWEJ KAMIENICY 

(nad „Kociołkiem”). 
Lokale o powierzchni 13 m2 i 25 m2  

na pierwszym i drugim piętrze
- bardzo atrakcyjna lokalizacja i cena.

Tel. 505 505 102
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Vitro Warszawa sp. z o.o. mieszcząca się w Kajetanach 
przy al. Katowickiej 95 poszukuje kandydatów do pracy 

przy produkcji roślin. Osoby zainteresowane prosimy  
o przesłanie aplikacji na adres: info@vitrowarszawa.com 

lub osobiste zgłoszenie w siedzibie firmy. 
Tel. 22 729 80 24
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Rozliczenia roczne PITów!



                                         1(165) styczeń 201320   Wiadomości Nadarzyńskie

WEST – CAR S.C.
Rok założenia 1986

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

tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13

aBLACHARSTWO – LAKIERNICTWO
aSAMOCHODY ZASTęPCZE
aROZLICZENIA BEZGOTóWKOWE
aHOLOWANIE 24H/DOBę
aELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, 
    OLEJE, HAMULCE
aKUPNO - SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
    CAłYCH I POWYPADKOWYCH
aKLIMATYZACJA
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, 

francuskie, japońskie
www.westcar.pgrs.pl

W
ulkanizacja 

i wymiana 

opon
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e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez.

Tel. 502 142 219
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aTerapia manualna kręgosłupa i fizjoterapia. 

Wizyty po zamówieniu telefonicznym. 
mgr rehabilitacji ruchowej Beata Pawłowska 

Tel. 696 024 653
(ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn) 

Zaopiekuję się dzieckiem.Posiadam doświadczenie i referencje.
 Tel. 506 354 261
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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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty  w. 190
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   

Zakład Usług Komunalnych 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
Fax     22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15; 
    22 739 73 12
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

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 Sióstr Rodziny Maryi  517 541 169; 519 743 
727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycvznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169; 519 743 727
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81
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 Sprawozdanie za rok 2012 
 W 2012 roku Parafialny Caritas obejmował pomocą 87 

rodzin i 47 osób samotnych, co daje ogólną liczbę 357 osób  
z terenu parafii i pozostałej części gminy. Pomoc świadczona 
przez Caritas obejmuje tych, którzy znajdują się w trudnym 
położeniu materialnym, zdrowotnym, czy też nie radzących 
sobie w życiu. Są nimi w szczególności rodziny wielodzietne  
i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzie-
ży, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni, emi-
granci i uchodźcy, osoby dotknięte dysfunkcjami społecznymi 
i ich rodziny, ofiary klęsk żywiołowych. 

Caritas  uczestniczy w programie PEAD, którego celem 
jest dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej lud-
ności w ramach Unii Europejskiej. W ramach ww. pro-
gramu przywieźliśmy z magazynu Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej 11 transportów podstawowych artyku-
łów żywnościowych, ogółem ponad 8 ton (8035.60 kg)  
o wartości  29 635.80 zł. 

10 transportów przywiózł  społecznie w ramach wolontariatu 
p. Marcin Karczmarczyk - dziękujemy, za poświęcony czas  
i trud. Przywieziona żywność jest dokumentowana i dystrybu-
owana zgodnie z zaleceniami unijnymi.

Punkt Caritas czynny jest przez cały rok, 2 razy w tygodniu 
po 2 godz. Żywność wydajemy dwa razy w miesiącu. Dzięki 
darczyńcom nasi podopieczni mogą się zaopatrzyć w odzież, 
obuwie, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki dla 

Z  życia Parafii...

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Ks. Andrzej Wieczorek 
- Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Z radością informujemy, że w grudniu 2012 r. 
Sakrament Chrztu przyjęli:
Piotr Pajerczak, Bartosz Betlewicz, Kacper Kościelnicki, 
Gabriel Dziubiński, Dominik Gajda, Klaudia Skolimowska, 
Tomasz Rogaszewski, Sonia Górska, Dawid Wiśnik, 
Nathan Perdion.
Z przykrością informujemy, że w grudniu 2012 r. 
odeszli z naszej Parafii:
śp. Kazimiera Lenart, śp. Danuta Mazurek, śp. Jan Kowalski, 
śp. Paweł Pulkowski, śp. Kazimiera Kowalicka, 
śp. Irena Morawska, śp. Elżbieta Sztyk, śp. Wacław Zagórski, 
śp. Andrzej Raczyński.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

Caritas przy Parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie

dzieci, plecaki szkolne, wózki, łóżeczka dziecięce. 
Na Wielkanoc i Boże Narodzenie harcerze pod opieką ks. 

Jarosława dostarczyli do podopiecznych Caritas paczki z żyw-
nością ze zbiórki przeprowadzonej w sklepach (Wielkanoc 
– 100 szt. paczek, Boże Narodzenie 120 szt.). Dziękujemy w 
imieniu obdarowanych wszystkim, którzy uczestniczyli w tej 
akcji. 

Pieniądze na wsparcie dla potrzebujących pozyskiwano po-
przez; rozprowadzanie świec na Boże Narodzenie i Wielkanoc, 
zbiórkę do puszek, pieniądze z tacy przekazane przez ks. 
Proboszcza, od ofiarodawców wpłacających na konto parafii, 
bądź przekazane bezpośrednio na konkretny cel, od nowożeń-
ców, z odpisu 1% podatku na rzecz naszego Caritas.

W 2012 r. udzielono wsparcia - dofinansowania na: doposaże-
nie szkolne dzieci, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, 
zakupu leków, opału, wyjazdu na kolonie, pomoc świąteczną, 
zakup pieczywa, bilety na dojazd do lekarza, pomoc po zda-
rzeniu losowym (pogorzelca), na doraźną  pomoc materialną. 
Ogółem wydano 24 000.00 zł.

Do współpracy z Caritas włączyła się Szkoła Podstawowa 
„Promienie” Stowarzyszenia Sternik. Rodzice wspólnie  
z dziećmi przygotowali 55 szt. paczek ze słodyczami i przy-
borami szkolnymi. Paczki przekazaliśmy dzieciom z rodzin 
naszych podopiecznych, upominki sprawiły wiele radości. 
Dziękujemy w imieniu obdarowanych.

Dziękujemy Dyrekcji p. Anecie Kornatowskiej, p. Irenie 
Pietrzak, rodzicom oraz uczniom z klas I – III Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie za przeprowadzenie zbiórki arty-
kułów do paczek świątecznych i przekazanie na rzecz Caritas.

Za całoroczną dobrą współpracę i pomoc w wielu bieżących 
sprawach i  przy rozładunku transportów dziękujemy pracow-
nikom i dzieciom z Ogniska „Tęcza”.

Parafialny Caritas to: zespół Wolontariuszy (p. Zofia Bajerska, 
p. Maria Gałaj, p. Barbara Kozłowska, p. Jadwiga Żyta,  
p. Marcin Karczmarczyk); parafianie - osoby życzliwie wspie-
rające działalność poprzez wsparcie finansowe, bądź rzeczowe; 
ks. Proboszcz i ks. Wikariusze okazujący troskę, życzliwość  
i wsparcie oraz Podopieczni dla których świadczona jest po-
moc.

Za okazaną życzliwość, wzajemne zaufanie i kolejny rok 
dobrej współpracy składam serdeczne podziękowanie. 

 Informujemy i zapraszamy.
W każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00 na Mszę św. 
w intencji dziękczynnej i z prośbą o Boże bł. dla Parafialnego 
Caritas.
Punkt Caritas czynny: wt. 10.00 – 12.00, czw. 15.00 – 17.00 
Zapraszamy do nas osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. 
Apelujemy, abyśmy wspólnie jako społeczność, dostrzegali lu-
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Internet: http://parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafia@nadarzyn.biz 
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek  - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

dzi potrzebujących pomocy, informowali, zachęcali do zgło-
szenia się do Caritas. Miejmy świadomość, że dla wielu osób 
nie jest sprawą łatwą przyjść i prosić o pomoc.
 CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie 
stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, po-
krzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażli-
wości serc naszych Darczyńców. 
Zapraszamy do wsparcia  naszych działań poprzez: 
- 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 zatytułowaną: „Wniosek 
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW–  
0000225750; 

- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku 
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do 
pełnych dziesiątek groszy w dół;
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas 
przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie (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 wysokości przekazanej 
kwoty, co umożliwi nam zadysponowanie środkami na cel 
szczegółowy.

W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość 
serdecznie dziękujemy.

Kultura

Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl

 www.nok.pl

Koniec języka za przewodnika, 
czyli kolejne spotkania z cyklu 
„Poznajemy Kuchnie Świata”

Witam moi Drodzy Czytelnicy. Pragnę opowiedzieć Wam, 
co wydarzyło się w świetlicy NOK w Parolach w listopadzie 
w dniach 7 i 28.

Zapraszam do odbycia wraz ze mną i moimi gośćmi podró-
ży. Nie jednej, ale dwóch. W dwa ciekawe i kulinarnie, i kultu-
rowo miejsca. Zabieram Was w kulinarną podróż do Tajlandii 
i Pakistanu. 

Kierunek Tajlandia. Osoby, które dały się zabrać w tę po-
dróż mało, że zrobiły to z nieukrywaną przyjemnością to rów-
nież chętnie uczestniczyły w tworzeniu tej podróży.  Wszystkie 
potrawy zostały przyrządzone wspólnie. Szczypta wyjaśnienia 
skąd w kuchni tajlandzkiej tak niezwykłe zróżnicowanie.

Kuchnia Tajlandii odzwierciedla historię tego kraju. Od XVI 

wieku do wybrzeży dawnego Syjamu zawijali Portugalczycy. 
Pojawiali się tu również kupcy indyjscy, arabscy, holender-
scy, francuscy, japońscy przywożąc nie tylko towary, ale rów-
nież kulturę. Z tych różnych i licznych inspiracji i wpływów 
powstała niepowtarzalna tajska kuchnia. Tajemnica tkwi  
w chińskiej sztuce łączenia 5 smaków: słodkiego, kwaśnego, 
słonego, gorzkiego i ostrego (Podróże kulinarne, Kuchnia 
Tajska str. 5). W kuchni tajskiej nikt nie stosuje dokładnych 
przepisów, bo w gotowaniu ważna jest intuicja. W tej kuchni 
łatwo się zakochać, co mogą potwierdzić wszyscy, którzy się  
z nią zetknęli. Oczarowuje magią smaków, zapachów i aranża-
cją stołu. Podczas naszego spotkania postanowiliśmy zająć się 
krewetkami, warzywami i sajgonkami. Wszystko to doskonale 
wpisuje się w filozofię kuchni tajskiej. Po kuchni tajskiej opro-
wadzał nas po raz kolejny pasjonat gotowania Sławek (Sławek 
Majewski - prywtanie mąż Moniki - red.), za co bardzo dzię-
kuję.

Kolejną podróż wyznaczaną smakiem odbyliśmy do 
Pakistanu. Miło było mi powitać gości, którzy zechcieli nam 
towarzyszyć w kolejnej naszej wyprawie. Zarówno przedsta-
wicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Młochowa, jak również 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Parol oraz osoby, które 
odwiedziły nas po raz pierwszy. Do Pakistanu zabrali nas 
Shahzad Akram i Katarzyna, jego żona. W tym miejscu pragnę 
raz jeszcze im podziękować za podzielenie się swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję 
obejrzeć wystawę fotografii pt. „Twarze Pakistanu”, wysłu-
chać pakistańskiej muzyki, która ze względu na wysokie 
dźwięki jest bardzo charakterystyczna. Mogliśmy również po-
dziwiać typowe dla tego kraju zarówno męskie jak i kobiece 
stroje. W menu znalazły się takie potrawy jak: baranina w sosie 
własnym - którą mieszkańcy Pakistanu jedzą z okazji wielkich 
wydarzeń lub uroczystości, wołowina garam masala, pierożki 
samosa z sosem chitney, kurczak w szpinaku, chapati tj. pod-
płomyki, ryż Basmati, raita marchewkowa. Żaden artykuł nie 

To się wydarzyło w świetlicach...
Parole

       Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas 
    Tel. 728 947 323
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12 stycznia w przeddzień XXI Finału 
WOŚP, o godz. 19.00 

zapraszamy na spektakl NOK! Teatru pt. Roz-
mówki (przed) Małżeńskie. Przed spektaklem  
i po jego zakończeniu odbędzie się kwesta na rzecz 
WOŚP 
Rozmówki (przed) Małżeńskie), to druga premiera NOK! 
Teatru. Spektakl złożony z dwóch części. W pierwszej zo-
baczymy – współczesną, amerykańską jednoaktówkę A.R. 
Gurney’a pt. „Problem”, w drugiej znaną rosyjską humore-
skę „Oświadczyny” Antoniego Czechowa. Łączy je kwestia 
ludzkich pragnień, potrzeb i niemożności ich artykułowania, 
a także absurdalność ludzkich zachowań i gra jaką jest każ-
da relacja międzyludzka, zwłaszcza małżeńska albo tuż przed. 
Spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych – dzieci nie 
będą wpuszczane. Wstęp wolny!

13 STYCZNIA 2013 r. 
XXI Finał  

Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Tego dnia zapraszamy Państwa do Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie odbędzie się:
15.30 – Pokaz ratownictwa,
Licytacja,
16.00 – Chór „Cantante Domino”,
Licytacja,
16.20 – Program artystyczny Przedszkola Niepublicznego 
„Jupik”,
Licytacja,
Antonina Waś – mini koncert gitarowy,
16.40 –Pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu zespołów: 
Cekiny, Mini Twist, Twist oraz Stars,
Licytacja,
17.00 – NOK Pęd Band,
Licytacja,
17.20 – Młodzi Duchem,
Licytacja,

18.00 – Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn 
pod dyr. Mirosława Chilmanowicza. 

Podczas koncertu odbędzie się licytacja darów 
przekazanych na XXI Finał WOŚP 

Ponadto: 15.30 – Mary Key – kącik urody; 15.30 –  kącik 
zdrowia przygotowany przez SPG ZOZ w Nadarzynie (bez-
płatnie: pomiar ciśnienia, cholesterolu, glukozy); 15.30 - lo-
teria fantowa; domowe wypieki, kawa i herbata za symbo-
liczny grosz.

Nasi wolontariusze będą kwestować:  
Nadarzyn - w pobliżu Kościoła św. Klemensa po Mszach  
o godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00; NOK 15.30 -20.00; 
Maximus i Centrum Mody 10.00 – 14.30.

Serdecznie zapraszamy!!!

 Choinki 
W naszej świetlicy choinki mamy dwie - jedną w świetlicy, 
a drugą przed świetlicą, ale nie to jest w tym wszystkim naj-
ważniejsze. Najważniejsze, że choinki ubieraliśmy wspólnie 
z dziećmi (w świetlicy) i dorosłymi (przed świetlicą). Efekty 
naszych prac łatwo zobaczyć.

 Wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych 
w te działania. Dziękuję Panu Piotrowi Chruściakowi za 
prace na wysokościach, Panom Wojciechowi i Markowi 
Chruściakom za użyczenie specjalistycznego sprzętu, 
aby prace na wysokościach mogły się odbyć, Państwu 
Renacie i Mirosławowi Chruściakom za lampki, a Pań-
stwu Piotrowskim za podarowanie choinek dla świetlicy. 
 

 Makaron w roli głównej
Właśnie tak tym razem w świetlicy w Parolach zagościł 

na stole makaron. Niby nic niezwykłego. Jednak jego rola 
była zupełnie nowa. Na początku grudnia w świetlicy od-
były się warsztaty robienia dekoracji świątecznych z ma-
karonu. Warsztaty prowadziła Marzena Latoszek. Idealna 
pora na takie zajęcia, bo święta były tuż. Potem makaron 
zamieniliśmy na szyszki. Wykonane przez nas prace można 
podziwiać na zdjęciach, na facebooku oraz w świetlicy.

PS. Zdjęcia ze spotkania na okładce WN.

Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

odda smaku, zapachu oraz atmosfery, która nam towarzyszyła 
podczas tego spotkania.

Wkrótce wszystkie przepisy przygotowywanych przez nas 
potraw będą dostępne na naszej stronie internetowej 
www.nok.pl w zakładce Parole. 

Spotkania z cyklu „Poznajemy Kuchnie Świata” mają 
wymiar nie tylko kulinarny, ale również społeczny - wy-
miana zdań, poglądów i doświadczeń jak również poszerza-
nie horyzontów poprzez poznawanie różnic kulturowych. 
Powiedzenie koniec języka za przewodnika nabiera nowego 
znaczenia. Poruszamy tematy nie tylko kulinarne, ale nawet 
tak kontrowersyjne jak GMO. Łamiemy stereotypy i chętnie 
przyjmujemy wiedzę kulinarną od panów - jak wieść gminna 
niesie - ponoć najlepszych kucharzy. Stąd pomysł na promo-
cję nowego trendu: „mężczyzna w kuchni to zapowiedź wy-
śmienitego jedzenia”. 

Fotorelację z tych spotkań można obejrzeć na facebooku, 
zapraszamy także na stronę www.nadarzyn.tv, gdzie znajduje 
się materiał filmowy.  

Proponujemy...

Składam serdeczne podziękowania 
Panu Sławomirowi Majewskiemu
za wszystko co, bezinteresownie, 

czyni na rzecz świetlicy w Parolach.
Z wyrazami szacunku

Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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Animowane myśli, 
animowane emocje...

Jak zrobić film animowany we własnym domu? Kto 
realizował pierwsze w historii animacje? Co film animo-
wany może przekazać dorosłemu widzowi? O tym, mię-
dzy innymi, opowie gość styczniowego Kina Nokowego - 
Michał Mróz, młody, utalentowany reżyser. Zobaczymy 
również kilka jego krótkometrażowych animacji,  
a także filmy twórcy, którego uważa za swego mistrza – 
Mirosława Kijowicza. 

Zapraszamy 18 stycznia o 19.00 
do siedziby NOK. WSTĘP WOLNY!

Michał Mróz – ur. w 1990 r. Reżyser, scenarzysta, grafik. 
Swoją przygodę z filmem zaczął w wieku 14 lat tworząc pierw-
szą poklatkową animację w domowych warunkach. Potem 
zrealizował jeszcze dziewięć filmów animowanych, za które 
otrzymał ponad 50 nagród na festiwalach w Polsce i za gra-
nicą. Swoje prace prezentował między innymi na festiwalach 
filmowych w: Los Angeles, Toronto, Malmo, Belgradzie, Sofii, 
Wrocławiu, Gdyni. Uczestniczył w warsztatach filmowych  
w BBC i Panavision (Londyn), Malmo oraz Dreźnie. Był 
stypendystą miasta stołecznego Warszawy i Instytutu Adama 
Mickiewicza. Większość swoich filmów stworzył w technice 
poklatkowej animacji lalkowej. Zajmuje się również popula-
ryzacją filmu animowanego. Realizuje m. in. Projekt „Młody 
dla młodych”, czyli prowadzone przez cały rok w pięciu war-
szawskich liceach wykłady z historii filmu animowanego oraz 
warsztaty animacji.
www.michalmroz.prv; www.animationwawa.blogspot.com; 
www.facebook.com/michalmroz.zgrzyt

Mirosław Kijowicz - ur. 8 maja 1929 r. w Leningradzie, zm. 28 
października 1999 r. w Wyszkowie. Reżyser filmów animowa-
nych, scenograf, scenarzysta. W 1955 r. ukończył wydział historii 
sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, w 1961 r. malarstwo na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1960 - 1966 
związany ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, 
od 1966 r. - ze studiem Miniatur Filmowych w Warszawie.  
W latach 1976 - 81 wykładał w PWSFTviT w Łodzi, w latach 
1982 - 84 na Uniwersytecie Villanova w USA, a w następnych 
latach także na Wydziale Filmowym Uniwersytetu Śląskiego. 
Wiele swych filmów zrealizował z żoną, Hanną Jagoszewską, 
jako scenarzystką. Członek SFP od 1966 r.; 1987 - 1991 - czło-
nek Komitetu Kinematografii; członek Światowego Związku 
Żołnierzy AK (Krzyż Walecznych, Krzyż AK). Laureat 
wielu nagród w dziedzinie filmu animowanego na festiwa-
lach m.in. w Krakowie, Oberhausen, Mannheim, Warnie, 
Locarno. Zdobywca m.in. Złotego Smoka za najlepszy film 
dla dzieci na festiwalu w Krakowie (Bajka o smoku, 1963 r.)  
i Grand Prix na festiwalu w Annecy za film Klatki (1967 r.). 
    Realizował przede wszystkim filmy autorskie, adreso-
wane do dorosłego widza. Mówi się jako o głównym, obok 
Jana Lenicy, przedstawicielu nurtu filozoficznego w pol-
skiej animacji. 

Rubrykę KULTURA redaguje Kamila Michalska 
- Dyrektor NOK

20 stycznia 2013 r., 
o godz. 16.00 

zapraszamy dzieci 
na

 Bal Karnawałowy
Show estradowe pełne melodyjnych piosenek, integra-

cyjnych zabaw, konkursów i niespodzianek. W programie 
różne atrakcje, m.in. spotkanie z fakirem i egzotycznymi 
zwierzętami.

Koszt:10 zł/dziecko.
Bilety sprzedawane będą przed imprezą. 

Zapraszamy w dniach:
 28 stycznia - 9 lutego 
w godz. 10.00 - 16.00

Zapisy w sekretariacie NOK od 21 stycznia 2013 r.  
w godzinach 8.00 - 20.00. 

Tygodniowy koszt: 100 zł  - opłata przy zapisie.
W programie m.in.: zajęcia sportowe, zabawy 

integracyjne, warsztaty plastyczne, turniej warcabowy, 
kino NOK, oraz:       

29.01.2013 r. (wtorek) wyjazd do Centrum  •	
Sztuki Współczesnej w Warszawie na warsztaty 
charakteryzacji teatralnej;
5.02.2013 r. (wtorek) kulig oraz ognisko  •	
z pieczeniem kiełbasek w Podkowie Leśnej.
Wyżywienie we własnym zakresie, wymagane obu-
wie na zmianę.

ZIMA w NOK

Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
na

 BAL KARNAWAŁOWY
9 lutego 2013 r. (sobota), 

w godz. 17.00 – 23.00

Oprawa muzyczna: zespół APERKUS!!!!!
Zapewniamy: aromatyczną kawę, wyborną herbatę, 
niepowtarzalną muzykę, po prostu dobrą zabawę!!!

Wyżywienie oraz napoje we własnym zakresie.
Wstęp: 25 zł od osoby

Zapraszamy osoby pełnoletnie!!!

Bilety wstępu do nabycia w kasie NOK od 4 lutego br. 
Liczba miejsc ograniczona
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PROPONUJE:

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. -1200- 1900; czw. - 800- 1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200- 1900; śr. - 800- 1500.

Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie  

    Na początek Nowego Roku wraz z najserdeczniejszy-
mi życzeniami chcę zaproponować 5 wspaniałych kolekcji 
książek, o które wzbogaciła się nasza Biblioteka:
 
Kolekcja „Historia sztuki”     
Co to jest sztuka? Kto to jest ar-
tysta? Jakimi drogami podążają 
kunszt malarski, rzeźbiarski, 
architektura, zdobnictwo? Jakie 
style, szkoły, gatunki i rodza-
je sztuki człowiek tworzył na 
przestrzeni dziejów? Jakie idee 
i wierzenia, aspiracje i uczucia 
kierują procesem twórczym? 
XX-tomowa „Historia sztuki,” 
szukając odpowiedzi na te pytania, prezentuje - niczym  
w wirtualnym muzeum - tysiące dzieł sztuki z całego świata. 
Przedstawia też kontekst historyczny i społeczny, w jakim 
powstały. Każdy z tomów tej serii to wykład na temat kolej-
nej epoki: od czasów prehistorycznych, przez starożytność, 
wieki średnie, renesans, barok, romantyzm, modernizm itd. 
aż po całą gamę prądów współczesnych. Około 4 tysiące 
reprodukcji i zdjęć dzieł sztuki pochodzących z archiwów 
fotograficznych i muzeów na całym świecie.

Kolekcja „Miasta Marzeń”
    Są na świecie miejsca, o których 
słyszał każdy. Już same ich nazwy 
pobudzają wyobraźnię i są obietni-
cą pięknej przygody. Miejsca, któ-
re trzeba poznać i do których chce 
się wracać. To miasta marzeń. 25-
tomowa seria to coś więcej niż zbiór 
przewodników. To 25 opowieści  
o historii, tajemnicach i magicznych 
zakątkach najpiękniejszych miast 

świata. Można je po prostu czytać, a można też - z nimi  
w ręku - poznawać świat. Każdy z tomów zawiera wyczer-
pujące, logicznie uporządkowane informacje o najwięk-
szych atrakcjach miasta, o klimacie, przydatnych telefo-
nach i adresach, walucie, opiece medycznej, wzbogacone 
planami, mapami, zdjęciami, radami ekspertów, rozmów-
kami itd. Te książki dają radość systematycznego, rzetelne-
go i bezpiecznego zwiedzania, pozwalają pogłębiać wiedzę 
o świecie i ludziach, zaspokoją też oczekiwania koneserów 
wrażeń niezwykłych. 
 Kolekcja „Miasta Marzeń 2” - to swoista kontynuacja 
poprzedniej serii. 21- tomów przewodników, poświęconych 
miastom znanym z historii i literatury. Kolekcja opowiada 
ich dzieje, prezentuje zgromadzone w nich zabytki i dzieła 

sztuki, kreśli sylwetki wielkich i sławnych mieszkańców. 
I - przede wszystkim - wskazuje trasy, które ułatwiają do-
głębne ich poznanie. Z tymi przewodnikami marzenia się 
spełniają. Wszystkie tomy serii „Miasta Marzeń” mają 
powtarzalny układ, dzięki czemu posługiwanie się nimi 
jest proste i intuicyjne. W szczególny sposób zostały zaak-
centowane w nich informacje bliskie polskiemu odbiorcy. 
Część I, Historia - ukazuje dzieje miasta od naj-
dawniejszych czasów aż po dzień dzisiejszy. 
Część II, Wademekum - prezentuje osobliwości miasta, lo-
kalne specjały, tradycje i jego niezwykłych mieszkańców. 
Część III, Zwiedzanie - proponuje trasy, którymi najlepiej 
udać się na podbój miasta. 
 

Kolekcja „NAUKA EXTRA”
„Tak jak trudno wyobrazić so-
bie, abyśmy mogli żyć szczęśliwie  
i bezpiecznie bez dobrej znajo-
mości oraz zrozumienia naszego 
bezpośredniego otoczenia, tak 
samo nie jest możliwe, aby ludz-
kość trwała na Ziemi bez zrozu-
mienia swojego prawdziwego 
domu, którym jest Wszechświat.” 
- Prof. Aleksander Wolszczan - 
astronom, odkrywca pierwszego 
– poza Układem Słonecznym – układu planetarnego  Nowa 
seria popularnonaukowa poświęcona jest najważniejszym 
współczesnym zagadnieniom nauki i techniki. Jej celem 
jest przybliżenie Czytelnikom najciekawszych zagadnień 
ze świata nauki – od początku Wszechświata oraz powsta-
nia Ziemi aż po manipulacje genetyczne oraz rozwój nowo-
czesnych technologii. 

Kolekcja „Literatura Czeska”
    Kolekcja „Literatura Czeska” to 
cykl wydawniczy opatrzony sym-
bolem „Książka jak się patrzy”.  
Prezentuje wielką literaturę cze-
ską oraz jej najwybitniejsze ekra-
nizacje.  W 17. tomach znalazły się 
dzieła uznanych czeskich pisarzy 
m.in. Haška, Čapka, Hrabala, Havla, 
Škvorecky’ego w najlepszych pol-
skich przekładach. Tę listę uzupełnia-

ją nazwiska niemniej sławnych reżyserów m.in. Formana, 
Menzla, Kachyni, Svěráka itp. Ich filmy bowiem, zrealizo-
wane na podstawie dzieł tworzących serię, zostały dołączo-
ne w formie DVD do każdego z tomów.
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Fundacja Kultury Informatycznej
 

zaprasza na otwarte spotkanie czwartkowe

Muzyka 
przestrzenna 

Mariusza 
Żółkiewki 

4 lutego 2013 r., godz. 18.30 
w Centrum Edukacyjnym  

w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26

Centrum Edukacyjne, ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn 
tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl 

www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl

Fundacja Partnerstwo serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się 
w realizowaną przez nas misję upowszechniania sportu w Polsce. 

1% DLA GLKS NADARZYN
JAK TO SIĘ ROBI?

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazania 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.1. 
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.2. 
Podatnicy podatku liniowego.3. 
Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.4. 
Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy.5. 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego? Wybrać organizację pożytku publicznego, której 
chcemy przekazać 1%. W tym wypadku jest to FUNDACJA PARTNERSTWO - organizacja pożytku publicznego 
działająca od 2004 roku. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37, 

PIT-28, PIT-36L, PIT-38.
Po wyliczeniu ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpi-
sujemy nazwę: FUNDACJA PARTNERSTWO oraz numer KRS 0000197334
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać na FUNDACJę PARTNERSTWO, nie może ona jednak przekraczać 
1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół 
(art. 45 ust 5c ustawy o pdpf). Pieniądze (1% podatku należnego) na konto naszej organizacji przekaże urząd skarbowy 
w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik, który chciałby, aby 1% podatku trafił na rzecz określonego klubu sportowego proszony jest o wpisanie 
w rubryce „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”  
- NAZWĘ KLUBU SPORTOWEGO – czyli GLKS NADARZYN
UWAGA: 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art. 45 ust. 5f ustawy o pdpf).
 
DODATKOWO MOŻNA WSPOMÓC DZIAŁANIA FUNDACJI PARTNERSTWO POPRZEZ ZŁOŻENIE DATKÓW 
ZA POMOCĄ PRZEKAZU POCZTOWEGO LUB PRZELEWU BANKOWEGO NA NASTĘPUJĄCY RACHUNEK:

FUNDACJA PARTNERSTWO  
01-424 WARSZAWA, Al. Prymasa Tysiąclecia 76 F 

Numer rachunku bankowego: 47 1060 0076 0000 3260 0047 8738
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE AKCJĄ! PRZY CIĄGLE ZMNIEJSZAJĄCYCH SIĘ NAKŁADACH 

PAŃSTWA NA SPORT KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST BARDZO CENNA !
 

Fundacja Partnerstwo i Zarząd GLKS Nadarzyn

„Orlik 2012” Młochów/Rusiec 
- informujemy, że kompleks boisk sportowych „Orlik 

2012” w Młochowie przy ul. Górnej/Osiedlowej w styczniu 
2013 r. czynny będzie od wtorku do soboty w godz. 

14.00 - 19.00.W pozostałe dni i godziny istnieje możliwość 
zarezerwowania obiektu dla grup liczących co najmniej 

10 osób. Rezerwacje pod numerem tel. 692 767 250.
Witold Zbigniew Siwiec - Animator sportu 

Serdeczne podziękowania 
firmie Evobus Sp. z o. o.

za ufundowanie paczek swiątecznych 
dla dzieci z sołectwa Wolica

 

Serdeczne podziękowania 
firmie Sema Trade Textil Sp. z o.o.

za sponsoring na rzecz Mieszkańców Wolicy
 

składa Sołtys i Rada Sołecka Wolicy

www.myspace/com/vinatimusic
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Sport

Tenis stołowy
Podsumowanie roku 

tenisistów stołowych GLKS Nadarzyn
 Sekcja tenisa stołowego w 2012 r. roku po raz VI  
z rzędu wygrała prestiżowy ranking Ministerstwa Sportu 
w szkoleniu Dzieci i Młodzieży. GLKS wygrał także ran-
king Polskiego Związku Tenisa Stołowego na najlepszy 
klub pingpongowy w Polsce. Te sukcesy były możliwe dzię-
ki wynikom indywidualnym i w rozgrywkach ligowych. 
W 2012 r. nadarzyńscy te-
nisiści stołowi (fot. obok) 
wywalczyli w:
• Mistrzostwach Europy 
Juniorów (2) - brązowy me-
dal w turnieju drużynowym  
(Antoni Witkowski i Michał 
Bańkosz).
• Mistrzostwach Europy 
Kadetów (1) – srebrny me-
dal w deblu (Aleksander 
Werecki).
• M i ę d z y n a ro d o w y c h 
Mistrzostwach (11): Czech, 

Sportowe ostatki roku 2012
   Aleksander Werecki (GLKS Nadarzyn) wygrał rozgry-
wany w Luboniu II Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny 
kadetów w tenisie stołowym, wśród kadetek 5 miejsce zajęła 
Paulina Stachecka. W Zawierciu II Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny Seniorek wygrała Antonina Szymańska 
(GLKS Nadarzyn).
   Zespół GLKS Wanzl Scania Nadarzyn występujący w eks-
traklasie tenisa stołowego kobiet wygrał cztery ostatnie me-
cze w 2012 roku pokonując: KS Spójnie Warszawa (3-0), KS 
Stelle Gniezno (3-0), AZS Wołkuscy Łomże (3-0) oraz AZS 
AE Wrocław (3-1) i po pierwszej rundzie zajmuje II miejsce 
w tabeli.
  Sandra Wabik i Michał Bańkosz (GLKS Nadarzyn) 
wzięli udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w indyjskim 
Haderabadzie. Nasi gracze walczyli nie tylko z rywalami, 
ale też z 35 stopniowym upałem. W efekcie ich startów ze-
spół juniorów w składzie z Michałem zajął VI m. na świecie,  
a Sandra dotarła do ćwierćfinału gry podwójnej. W turnieju 
singlistów nadarzyniacy awansowali do turnieju głównego,  
w którym odpadli w 1/32 finału.
   Siatkarki GLKS Nadarzyn utrzymały się w debiutanc-
kim sezonie w I Mazowieckiej Lidze juniorek (8 najlepszych 
zespół w województwie). Po rundzie zasadniczej dziewczęta 
zajęły VI miejsce. Za nami sklasyfikowano: UKS 13 Radom 
i UKS Atenę Warszawa. I to te drużyny zagrają w barażach 
o utrzymanie z najlepszymi ekipami w II lidze. W styczniu 
juniorki zagrają w play-offach o Mistrzostwo Mazowsza.
Młodszy zespół siatkarek (kadetki) wygrały finałowy turniej 
o Mistrzostwo II Mazowieckiej Ligi Kadetek. Tym samym 
dziewczęta uzyskały bezpośredni awans do I ligi i prawo gry 
w play - offach o Mistrzostwo Mazowsza.

Polski, Francji, Węgier, Serbii, Niemiec, Słowacji, Danii, 
Malty, Hiszpanii i Portugalii - 7 Aleksander Werecki, 2 
Sandra Wabik i po 1 Michał Bańkosz i Paulina Stachecka.
• Mistrzostwach Polski w kategoriach: Senior, 
Młodzieżowiec, Junior, Kadet i Młodzik - (17 me-
dali) - zdobywali je: Sandra Wabik, Olga Szymańska, 
Monika Żbikowska, Aleksander Werecki, Magdalena 
Szczerkowska, Klaudia Kusińska, Michał Bańkosz, Antoni 
Witkowski, Mikołaj Kamiński, Bartosz Lebrecht i Adrian 
Szeliga w Mistrzostwach Polski osób niesłyszących. 
• Mistrzostwa Mazowsza – 29 medali.
• Ponadto reprezentanci naszego klubu ponad 18 razy stawa-
li na podium Ogólnopolskich Turniejów klasyfikacyjnych.  
•  Drużyna dziewcząt Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II 
w Nadarzynie zakwalifikowała się i reprezentowała Polskę 
w Mistrzostwach Świata Szkół we Włoszech, gdzie zespół 
w składzie: Karolina Tokarczyk, Olga Szymańska, Monika 
Żbikowska i Aleksandra Reluga zajął VII miejsce na świe-
cie. Reprezentacja chłopców  w Mistrzostwach Polski szkół 
gimnazjalnych zajęła II miejsce.

• Aleksander Werecki zajął VII lokatę w prestiżowym tur-
nieju TOP - 10 kadetów. Był on najmłodszym uczestnikiem 
tych zawodów, w których startowali najlepsi pingpongiści 
Europy do lat 15-stu. W TOP - 10 juniorek Sandra Wabik 
zajęła VI lokatę.
• Adrian Szeliga wziął udział w Igrzyskach Osób 
Niesłyszących w Japonii, gdzie z reprezentacją Polski wy-
walczył IX miejsce.
• Michał Bańkosz i Sandra Wabik wzięli udział  
w Mistrzostwach Świata Juniorów w Indiach, po zakwalifi-
kowaniu się do turnieju głównego odpadli w 1/32 finału.

•  W rozgrywkach ligowych w ekstraklasie ekipa GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn zajęła V miejsce, a rezerwy grające w I li-
dze kobiet uplasowały się na III lokacie. Taki sam wynik osią-
gneli w I lidze męskiej tenisiści stołowy GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn. Natomiast awans do II ligi wywalczył młody zespół 
złożony z kadetów i juniorów.
   W połowie rozgrywek sezonu 2012/2013  panie w ekstrakla-
sie zajmują II miejsce, a panowie w I lidze zakończyli rundę 
jesienną na III miejscu.
To tylko niektóre wyniki naszych graczy wywalczone przy 
zielonym stole. Sekcja tenisa stołowego GLKS Nadarzyn to 
nie tylko sukcesy dorosłych i prawie dorosłych pingpongi-

stów. Klub szkoli już dzie-
ci od 5-6 roku życia. Tzw. 
grupa naborowa stale i sys-
tematycznie się „rozrasta”, 
a oglądanie najmłodszych 
adeptów pingponga na tre-
ningu „walczących” z pi-
łeczką, rakietką i siatką jest 
bezcennym przeżyciem.

Zapraszamy miłośników 
celuloidowej piłeczki na 
treningi  oraz na wydarzenia 
sportowe z udziałem Fot. arch. GLKS
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Piłka siatkowa

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Podsumowanie działalności sekcji 
piłki siatkowej dziewcząt GLKS 

Nadarzyn w 2012 roku
    Sekcja piłki siatkowej dziewcząt GLKS Nadarzyn jest sto-
sunkowo młoda. Rok 2012 to dopiero 3 rok jej działalności. 
Był to jednak czas obfitujący w wiele sportowych sukcesów.
Styczeń 2012 r.:
- zespół juniorek wywalczył awans do I Mazowieckiej ligi  ju-
niorek; reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) 
wygrała turniej Mazovia CUP.
Luty 2012 r.:
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) zajęła  
II miejsce w rejonowej Gimnazjadzie  LZS,
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) wygrała 
I Turniej Ogólnopolski o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. bł. 
Jana Pawła II w Nadarzynie.
Marzec 2012 r.:
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) wygra-
ła Mistrzostwa Powiatu i Międzypowiatu uzyskując awans na 
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Maj 2012 r.:
- kadetki GLKS Nadarzyn zajęły III m. w ogólnopolskim 
turnieju  Nadarzyn CUP; juniorki zajęły III miejsce w ogól-
nopolskim turnieju Nadarzyn CUP; GLKS wygrał rozgrywki 
Amatorskiej Ligi Grodziskiej; kadetki wygrały międzynarodo-
wy turniej w Bartoszycach.
Czerwiec 2012 r.:
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) zajęła 
VII miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży szkolnej 
organizowanych w Nadarzynie, z udziałem 24 drużyn.
- GLKS Nadarzyn zajął III miejsce w turnieju międzywoje-
wódzkim stanowiącym eliminacje do Mistrzostw Polski LZS 
w Tomaszowie Lubelskim.
Lipiec 2012 r.: 
- siatkarki rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu od 
obozu dochodzeniowego; sekcja wyjechała na obóz szkole-
niowy do Nowej Rudy; siatkarki GLKS Nadarzyn zdobyły  
2 medale w Mistrzostwach Kłodzka w piłce siatkowej plażo-
wej w kategorii kadetek.
Sierpień 2012 r.:
- sekcja wyjechała na obóz techniczny do Wiśniowej Góry,
- kadetki i juniorki wystartowały w Bułgarii w międzynarodo-
wym turnieju o „Puchar Morza Czarnego”, obie drużyny wró-
ciły z Priomorska z brązowymi medalami.
Wrzesień 2012 r.:
- kadetki wygrały ogólnopolski turniej w Świdnicy,
- juniorki zajęły IV m. w ogólnopolskim turnieju w Gdyni,
- juniorki zadebiutowały w I Mazowieckiej Lidze Juniorek,
- rozpoczęła działalność grupa naborowa sekcji dla dziew-
cząt z klas III - V szkół podstawowych, treningi w szkole 

podstawowej w Nadarzynie.
Październik 2012 r.:
- kadetki rozpoczęły rozgrywki w II lidze mazowieckiej
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) 
zajęła II miejsce w rejonowej Gimnazjadzie LZS,
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) 
zajęła III miejsce w turnieju w Płońsku.
Listopad 2012 r.:
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) 
wygrała turniej Mazovia CUP,
- reprezentacja gimnazjum w Nadarzynie (dziewczęta) 
zajęła IX miejsce w ogólnopolskim turnieju młodziczek,
- sekcja piłki siatkowej zorganizowała turniej mini - 
siatkówki o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Nadarzynie.

Grudzień 2012 r.:
- juniorki utrzymały się w I lidze i wywalczyły awans 
do play - off o Mistrzostwo Mazowsza Juniorek; kadetki 
wygrały rozgrywki II ligi i awansowały do I ligi uzyskując 
prawo gry w barażach o Mistrzostwo Mazowsza Kadetek; 
najmłodsze siatkarki z grupy naborowej wystartowały 
w „pierwszych zawodach w swojej karierze” w turnieju   
mini - siatkówki w Grodzisku Maz.
Więcej szczegółów i informacji o działalności sekcji, 
terminarze spotkań kadetek i juniorek o Mistrzostwo 
Mazowsza oraz plan treningowy w 2013 roku na stronie: 
www.glksnadarzyn.pl/siatkarki

zawodniczek i zawodników GLKS Nadarzyn w 2013 roku. 
Terminarze spotkań  ligowych  i plan treningowy  oraz więcej 
szczegółów o działalności sekcji na stronie: www.nadarzyn-
pingpong.pl oraz glksnadarzyn.pl

Zespół GLKS Nadarzyn z trenerem.

 Zarząd GLKS Nadarzyn pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy w 2012 r. przyczynili się do sukcesów 
nadarzyńskich sportowców: władzom Gminy Nadarzyn  
w szczególności Wójtom Januszowi Grzybowi i Tomaszowi 
Muchalskiemu, dyrekcji Firm: Wanzl, Volvo, Scania Polska, 
3M Poland, Maximus, Flesch, Banku Spóldzielczego  
w Nadarzynie, Impolex, Hetman, Noclaf, Hotel George, 
Bar Pod Lipą, Memograff i Sorno, Pracownikom 
Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, Dyrekcji  
i Pracownikom Gimnazjum w Nadarzynie, Trenerom, 
Rodzicom i Przyjaciołom klubu, Przedstawicielom prasy 
oraz mediów, a także wspaniałym i wiernym Kibicom, 
a przede wszystkim Zawodniczkom i Zawodnikom - 
dla Was życzenia sukcesów i wielu sportowych emocji  
w Nowym 2013 roku.     
  Zarząd GLKS Nadarzyn

 Dariusz Zwoliński - trener sekcji siatkówki

Fot. arch. G
LKS
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isku, Daniel Padamczyk - niewysoki, ale zwrotny, waleczny 
i szybki, Mateusz Kalbarczyk - chyba najwyższy zawodnik 
turnieju, Piotrek Wolszczak, Kamil Terlikowski - wytrzymali  
i szybcy, Mateusz Staniszewski rzucający z półdystansu, 
Paweł Dąbrowski grający z „głową”, Kacper Semerling  
i Kacper Kryszczuk - zagrzewający do walki. Gratulujemy!!!

Dziękuję panu Witoldowi Siwcowi - Prezesowi Ludowego 
Klubu Sportowego „Orzeł”, panu Zbigniewowi Reludze – 
Dyrektorowi Gimnazjum w Nadarzynie, za umożliwienie 
młodzieży uczestnictwa w zawodach, oraz panu Bogdanowi 
Malinowskiemu za pomoc w prowadzeniu Mistrzostw Powiatu 
i sędziującemu Grzegorzowi Iwanowiczowi.

Magdalena Milczarek - nauczyciel wychowania fizycznego

Sport szkolny 

W dniu 8 grudnia 2012 r. odbył się halowy turniej piłki noż-
nej o puchar Wójta Gminy Nadarzyn p. Janusza Grzyba. Wzięło  
w nim udział 10 zespołów, które zostały podzielone na dwie gru-
py. Rywalizacja była bardzo zacięta. W ferworze walki nikt „nie 
odkładał nogi”, przez co sędziowie z MZPN mieli dość dużo 
pracy. Wyniki turnieju: I m. Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn, 
II m. ADA-BIS, III m. - Nowoczesna Gmina, IV m. – Armia 
Boga, V m. Bass Polska, VI m. – Biber, VII m. – Parkiety dla 
Ciebie, VIII m. – Green Team, IX m. – FC Wolica, X m. – Bass 
Brasill. Grupę A wygrał bezapelacyjnie zespół GOS Nadarzyn, 
w którym grał Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn p. Tomasz 
Muchalski. II miejsce premiowane do gier półfinałowych po 
zaciętej grze zajęła drużyna Armia Boga. Bass Polska zajęła III 
miejsce w grupie, co dało jej możliwość gry o miejsce V. 

W grupie B również nie zabrakło emocji. I miejsce „rzu-
tem na taśmę” zajęła drużyna z firmy ADA - BIS pokonując  
w ostatnim meczu grupowym nieznacznie zespół Nowoczesna 
Gmina, który zajął II m. w grupie B. Drużyna z firmy BIBER 
remisem 0:0 z ADĄ-BIS zaprzepaściła awans do półfinału  
i przez to musiała grać o miejsce V z drużyną Bass Polska, 
przegrywając nieznacznie 1:2. Półfinały stały na bardzo do-
brym poziomie piłkarskim i mentalnym pod względem zaan-
gażowania się w grze. GOS Nadarzyn po zaciętym półfinale 
wygrał 1:0 z drużyną Nowoczesna Gmina natomiast drugi 
półfinał wygrał zespół ADA - BIS pokonując Armię Boga 2:1. 
Mecz o III m. przebiegł bez znacznych emocji. Nowoczesna 
Gmina pokonała Armię Boga 4:0. Natomiast finał odbył się  
w bardzo zaciętej rywalizacji. Na początku dominowała drużyna 
GOS Nadarzyn prowadząc 1:0 w drugiej części meczu do głosu 
doszła firma ADA-BIS wyrównując sprytnym strzałem pod po-
przeczkę na 1:1 i taki wynik utrzymał się do końca meczu.   

O wyniku finału rozstrzygnęły rzuty karne. Z każdej dru-

SREBRO DLA KOSZYKARZY 
Gimnazjum w finale mazowieckiej 

gimnazjady LZS 
W miesiącu listopadzie koszykarze i koszykarki Gimnazjum 

im. bł. Jana Pawła II mieli możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności w różnych turniejach. Koszykarskie zmagania 
rozpoczęły się 7 listopada 2012 r. w Mszczonowie, gdzie zo-
stała rozegrana Rejonowa Gimnazjada LZS. Tam chłopcy nie 
mieli sobie równych i w wyśmienity sposób zdeklasowali dru-
żyny z Mszczonowa i Radziejowic, zajmując I miejsce i kla-
syfikując się do finału wojewódzkiego. Dziewczęta natomiast 
po pierwszym wygranym meczu nie zdołały pokonać „wyż-
szych” przeciwniczek z Mszczonowa i zajęły miejsce drugie.

Gospodarzami kolejnego turnieju (16.11.2012 r.) - Mistrzostw 
Powiatu Chłopców było gimnazjum w Nadarzynie. 
Gościliśmy drużyny z Pruszkowa i Komorowa. Drużyna  
z Pruszkowa okazała się bezkonkurencyjna i zajęła I miej-
sce. Mecz z Komorowem był wyrównany, jednak rzuty za „3” 
punkty przeważyły szalę na korzyść graczy z Komorowa. Tym 
samym nasi zawodnicy zajęli III miejsce.

Drużyna dziewcząt na Mistrzostwa Powiatu wyjechała -  
19.11.2012 r. do Pruszkowa. W grupie „A” wraz z Nami były 
zespoły z Pruszkowa i Nowej Wsi, a w grupie „B” – Raszyn  
i Piastów.

W pierwszym meczu ze zwycięską drużyną z poprzedniego 
roku dziewczęta mimo zaciętości w grze nie dały sobie rady. 
Natomiast wygrały mecz z Nową Wsią, co pozwoliło na wyj-
ście z grupy na drugiej pozycji i walkę o brąz. Mimo świetnej 
gry Zuzy Nować, Agaty Kawczyńskiej, Oliwii Smołkowskiej, 
Agnieszki Krupińskiej, Sary Chrząstowskiej nie udało się za-
wodniczkom odnieść zwycięstwa w tym pojedynku i zajęły 
IV miejsce.

Ostatni wspólny - chłopców i dziewcząt wyjazd na zawody – 
21.11.2012 r. do Żuromina na Finały Mazowieckiej Gimnazjady 
LZS. Mimo wczesnej pory, nastroje dopisywały i duch walki nie 
opuszczał graczy. Chłopcy po turnieju powiatowym byli mocno 
zdeterminowani, by pokazać na co ich stać.

Dziewczęta wygrały jeden mecz, a potem dwa przegrały co 
dało im czwartą lokatę. Chłopcy żeby grać finał musieli po-
konać dwie drużyny, by wyjść z grupy na pierwszej pozycji. 
W dwóch pierwszych kwartach te mecze były wyrównane, 
jednak w dwóch ostatnich, to zawodnicy z Gimnazjum domi-
nowali i prowadzili grę na boisku. Zauważała to również zgro-
madzona publiczność i z entuzjazmem dopingowała naszych 
chłopców. A po meczach fazy grupowej fanki próbowały zdo-
być autografy.

Finał miał się rozegrać pomiędzy nadarzynianami, a ucznia-
mi Gimnazjum w Mrozach. W końcu drugiej kwarty wynik 
wynosił 18/16 dla przeciwników. Niestety po dwóch minu-
tach trzeciej kwarty nasz czołowy zawodnik, Staś Bąk, został 
„zdjęty” z boiska za piąty faul. Zmęczenie pozostałych gra-
czy na boisku też zaczęło być widoczne, chłopcy nie mogli 
przebić się przez obronę rywala, a kontrataki dawały punkty 
drużynie przeciwnej. W ostateczności mecz zakończył się 
wynikiem 30/22 dla Gimnazjum w Morozach. Bardzo dobrze 
zagrany turniej, dał uczniom Gimnazjum II miejsce czyli sre-
bro. Cała drużyna się do tego przyczyniła, jednak szczególnie 
na boisku „zabłysnęli”: Staś Bąk, Tomasz Drzewiecki, Kamil 
Guziak-trzech „amigos”, dobrze rozumiejących się na bo-

Halowy turniej piłki nożnej 
o puchar Wójta Gminy Nadarzyn

Fot. arch.szkoły

Koszykarki i koszykarze z nadarzyńskiego gimnazjum.
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41):
1.  Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki) 17.00 - 18.30.
2.   Treningi taekwondo: wtorki 18.30 - 21.00, piątki 18.00 - 21.00.
3.   Korzystanie z siłowni z instruktorem - 4 razy w tygodniu (pon., wt., czw., pt.) 16.00 - 20.00.
4.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
5.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
6.  Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina do uzgodnienia.
7.  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, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.
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Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
1. Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623 
       (Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771. TBC, ABT: wt. godz. 17.30 - 18.30.
        STEP + TBC: czw. godz. 17.30 - 18.30, zapisy tel. 507 061 933.
2.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską, 
        tel. 501 574 794.
3.     Zajęcia KARATE - pon. (16.15 -19.15 dzieci, 19.30 - 21.00 dorośli), wt. (17.15 - 18.45 dzieci), śr. (16.00 - 19.00 dzieci), 
        czw. (17.15 -18.45 dzieci), pt. (17.00 - 19.15 dzieci, 19.30 - 21.00 dorośli). Kontakt: 602 675 693.
4. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 7 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

żyny wyznaczono do ich wykonania po 3 osoby, które strze-
lały karne bezbłędnie. Dopiero 4 seria zadecydowała o roz-
strzygnięciu finału. Najpierw bramkarz gospodarzy Michał 
Wilczak wyczuł strzał zawodnika i piękną paradą obronił 
karnego. Następnie karnego decydującego o wygranej całego 
turnieju wykonał Paweł Kwieciński, nie dając szans bramka-
rzowi ADA-BIS.

Nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Nadarzyn  
p. Janusz Grzyb, a puchary Prezes LKS Orzeł Nadarzyn  
p. Zbigniew Siwiec. Puchary i nagrody rzeczowe wręczał  
w imieniu Wójta jego Zastępca p. Tomasz Muchalski. Dziękuję 
sędziom z MZPN, służbie medycznej ratownikowi Krzysztofowi 
Śmigielskiemu, Państwu Danucie i Grzegorzowi Padamczyk. 
Szczególne podziękowania składam Panu Zbigniewowi 
Siwcowi za pomoc w organizacji turnieju. 

Bogdan Malinowski 
Kierownik hali widowiskowo - sportowej 

   1 grudnia 2012 r. - Grodzisk Mazowiecki, III Mila Jarka 
Kotańskiego. Wśród uczniów szkół podstawowych I m. zajął 
Grzegorz Stefański z SP Rusiec, a wśród kobiet też I m. za-
jęła Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi.
   2 grudnia - Warszawa, Żoliborski Bieg Mikołajkowy (10 
km). W biegu dzieci 14 m. zajął Grzegorz Stefański z SP 
Rusiec.
W biegu głównym 233 m. zajęła Katarzyna Stefańska 
ze Starej Wsi (czas 49 min 16 sek.), a 381 Marta Poźniak  
z Ruśca (czas 55 min 4 sek.), (Jacek Nowocień na 10 km zajął 
27 m. II w kategorii wiekowej a 5 w klasyfikacji punktowej – 
czas 38 min 12 sek - red.). 
   8 grudnia -  Bieg Mikołajkowy w Warszawie (Las Kabacki)– 
10 km. 166 (87 wśród kobiet) miejsce zajęła Katarzyna 
Stefańska (czas 50 min 3 sek.). 12 miejsce zajął J. Nowocień 
czas 39 min 21 sek. - red.
   22 grudnia - Warszawa (Kopa Cwila), Bieg Wigilijny – 3,5 
km (I miejsce Jacek Nowocień - red.).
   30 grudnia - Mszczonów, Bieg Sylwestrowy – 5 km.  
18 miejsce zajął Stanisław Kamiński z Nadarzyna z czasem 
20 min 2 sek.  GRATULUJĘ!!!
        
Najbliższe zawody:
20 stycznia 2013 r. – Bieg Chomiczówki w Warszawie – 
15 km i 5 km.
9 lutego – VIII Bieg Wedla – 10 km.

Sekcja biegowa GLKS Nadarzyn 

Drużyna GOS Nadarzyn. 

Jacek Nowocień 
Trener i opiekun sekcji biegowej
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