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Zmiana adresu 
www

         Biuletynu 
Informacji Publicznej 

W związku z zakończeniem terminu obowiązywania 
umowy licencyjnej na prowadzenie Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz finalizacją ustaleń z 2012 roku  ws. wdro-
żenia nowego serwisu uprzejmie informuję, że od dnia 1 
marca 2013 r. jest on dostępny pod nowym adresem www.
bip.nadarzyn.pl. Archiwalna wersja BIP dostępna jest pod 
ww. adresem w zakładce „Ważne strony”.

 W Biuletynie Informacji Publicznej mogą Państwo od-
naleźć wszystkie niezbędne dokumenty i informacje zwią-
zane z funkcjonowaniem Rady Gminy Nadarzyn, Wójta, 
Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

 

Michał Wilczak 
Inspektor ds. administrowania siecią UG Nadarzyn

Z ostatnich Sesji...
W dniu 27 lutego 2013 roku odbyła się XXX Sesja Rady 

Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące 
uchwały:

 red.

Dyżury Pracowników 
Urzędu Skarbowego 

w Urzędzie Gminy Nadarzyn
 

Informujemy, że w dniach: 12 marca 
oraz 9 i 23 kwietnia 2013 roku 

w godzianch 10.00 - 15.00
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn 

(ul. Mszczonowska 24, parter - pokój nr 130) 
odbedą się dyżury Pracowników 

Urzędu Skarbowego. 
Mając na uwadze ułatwienie podatnikom 

dokonania rozliczenia dochodów za 2012 rok 
dyżurujący pracownik US będzie udzielał 

informacji z zakresu wypełniania
 i składania zeznań podatkowych. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 

Małgorzata Zielonka  
Skarbnik Gminy Nadarzyn  

Uchwała Nr XXX/321/2013 zmieniająca uchwałę  1. 
Nr   XVI/156/2012 Rady Gminy Nadarzyn  z dnia  2.02.2012 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej położonej w Nadarzynie.   
Uchwała Nr XXX/322/2013 w sprawie określenia przy-2. 
stanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 
Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów.  
Uchwała Nr XXX/323/2013 w sprawie sposobu ustalenia 3. 
wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komuni-
kacji gminnej.
Uchwała Nr XXX/324/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 4. 
XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grud-
nia 2012 r. o uchwaleniu regulaminu dostarczenia wody  
i odprowadzenia ścieków. 
Uchwała Nr XXX/325/2013 w sprawie zatwierdzenia 5. 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie Gminy Nadarzyn. Od 
dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązywać będą następujące, 
(identyczne jak w dwóch poprzednich latach) stawki opłat 
za zaopatrzenie w wodę : 1,96 zł + 8% VAT/m3 wody - 
to stawka dla indywidualnych odbiorców usług (gospo-
darstwa domowe i rolne oraz jednostki organizacyjnwe 
gminy); 3,70 zł + 8% VAT/m3 wody pozostali odbiorcy  
(w tym działalność, gospodarcza, cele niekonsumpcyjne, 
odbiorcy spoza Gminy Nadarzyn). Stawki za odprowadza-
nie ścieków: 5,09 zł + VAT 8%/m3 ścieków dla indywidu-
alnych odbiorców usług; 6,94 zł + 8% VAT/m3 pozostali 
odbiorcy (w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, 
usługi), 10 zł + 8% VAT/m3 ścieków ścieki dostarczane do 
punktu zlewnego transportem.
Uchwała Nr XXX/326/2013 w sprawie likwidacji ko-6. 
munalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład 
Usług Komunalnych w Nadarzynie. 
Uchwała XXX/327/2013 w sprawie wniesienia dopła-7. 
ty do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne 
Nadarzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała Nr XXX/328/2013 w sprawie zawarcia 8. 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn, 
a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań  
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Porozumienie 
dotyczy powierzenia Gminie Nadarzyn wykonywania zadań 
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich w zakresie linii 
autobusowej Nadarzyn - Pruszków na terenie Gminy Brwinów 
(linia ta przechodzi przez Kanie i Nową Wieś znajdujące się na 
terenie tejże gminy), dlatego na mocy porozumienia utworzony 
został nowy przystanek autobusowy w Kaniach. 
Uchwała Nr XXX/329/2013 w sprawie zmian w budżecie 9. 
Gminy Nadarzyn na rok 2013. Dochody budżetu gminy po 
zmianach stanowią kwotę: 77.321.375,58 zł. Natomiast 
wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 
75.124.057,00 zł.
Uchwała Nr XXX/330/2013 w sprawie zmiany 10. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Teksty podjętych uchwał znajdują się na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.nadarzyn.pl

Informujemy, że od dnia 25 marca 
do 9 kwietnia 2013 r. 

można składać wnioski na „Mały projekt”
w ramach celów: „Waloryzacja zasobów przyrod-

niczych i kulturowych” oraz „Tworzenie i upo-
wszechnianie produktów turystycznych obszaru 

LGD Ziemia Chełmońskiego”. 
Więcej informacji na stronie: 
www.ziemiachelmonskiego.pl

Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych 
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Pani Annie Dąbkowskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Dyrekcja, Pracownicy 
oraz Uczniowie kl. II c wraz z Rodzicami

- SP im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie
                                                                                        

Oczekujesz nowoczesnej 
administracji? 

– sam bądź nowoczesny!
Podatniku! 

Rozlicz się przez Internet!

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do dokonywania rozliczeń podatkowych przez 
Internet. Największe zalety takiego rozliczenia to:
1. Szybkość – nie ma konieczności stania w kolejce na 
Poczcie czy w Urzędzie. Wszystko załatwiamy w dogodnej 
porze u siebie w domu.
2. Oszczędność – poza oszczędnością czasu oszczędzamy 
pieniądze m.in. na znaczek pocztowy, dojazd do urzędu, 
wydrukowanie zeznania.
3. Łatwość – formularze przygotowane przez  Ministerstwo 
Finansów praktycznie wszystkie obliczenia wykonują za 
nas. Dodatkowo sprawdzają czy nie zostały pominięte ja-

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Ryszarda Pigońskiego

Sołtysa Wsi Rozalin

wyrazy ubolewania oraz szczerego współczucia 

Rodzinie
składają 

         

Danuta Wacławiak
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn

oraz Radni   

Janusz Grzyb 
Wójt Gminy Nadarzyn

oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Z wielkim żalem pożegnaliśmy 
Naszego Kolegę

ŚP. Ryszarda Pigońskiego
Sołtysa Wsi Rozalin

Rodzinie 
składamy wyrazy ubolewania i szczerego współczucia

Sołtysi z Gminy Nadarzyn   

kieś obowiązkowe pozycje. Dzięki temu ryzyko pomyłki 
jest mniejsze niż w deklaracji papierowej.
4. Sam decydujesz na jaką Organizację przekażesz 1% po-
datku. Dostępne darmowe programy do wypełniania PITów 
w większości przypadków wymuszają wybór konkretnej 
Organizacji. e - Deklaracje MF mają podobną funkcjonal-
ność, są darmowe i pozwalają na wybranie organizacji sa-
modzielnie.
5. Zmniejszenie wydatków na administrację. Każda  
e-deklaracja to zaoszczędzone pieniądze i czas które mo-
żemy poświęcić na ulepszanie naszych usług (np. poprzez 
szybsze dokonywanie zwrotów nadpłat).
6. Ekologia – deklaracje składane elektronicznie na żadnym 
etapie nie są drukowane, co daje oszczędność papieru i prą-
du, co przekłada się na ochronę środowiska naturalnego. 

Piotr Kuźmiak 
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 

ŚP. Ryszarda Pigońskiego
Sołtysa Wsi Rozalin

Rodzinie 
składamy wyrazy szczerego współczucia

Mieszkańcy i Rada Sołecka Wsi Rozalin                                                                                         
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Gmina Nadarzyn 
w Radiu 

Niepokalanów
     

 Informujemy, że od lutego 2013 roku Gmina Nadarzyn jest 
obecna na antenie Radia Niepokalanów (częstotliwość 102,7 
fm w województwie mazowieckim). Zapraszamy do słuchania 
audycji w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 13.10. 

Walendów 7:15 14:10 16:20 17:28

Walendów 1 7:16 14:11 16:21 17:29
Kajetany, Brzozowa 7:17 - - 17:30

Kajetany, Rolna 7:19 - - 17:31

MAXIMUS 12:05 14:15 16:25

Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01 7:21 08:40 12:15 14:25 16:35 17:33

Nadarzyn, ul. Błońska 08:45 12:20

Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01 08:50 12:25

Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01 czas 
[min] 6:30 7:30 8:55 10:30 12:30 14:25 15:20 16:35 17:40 18:35

Nadarzyn, Lipowa 0:03 6:33 7:33 8:58 10:33 12:33 13:33 14:28 16:38 17:41 18:38
Strzeniówka, Jodłowa 0:03 6:36 7:36 9:02 10:36 12:36 14:31 15:26 16:41 17:44 18:41

Kanie, ul. Pruszkowska 0:01 6:37 7:37 9:03 10:37 12:37 14:32 15:27 16:42 17:48 18:42
WKD Nowa Wieś 0:05 6:42 7:42 9:08 10:42 12:42 14:37 15:32 16:47 17:54 18:47

Pruszków, Osiedle Staszica Lidl 0:03 6:45 7:45 9:11 10:45 12:45 14:40 15:35 16:50 17:57 18:50

PKP Pruszkow 0:06 6:51 7:51 9:17 10:51 12:51 14:46 15:41 16:56 18:03 18:56

PKP Pruszków czas 
[min] 5:52 6:45 7:52 9:25 11:00 13:00 14:47 15:45 17:00 18:05

Pruszków, Osiedle Staszica Lidl 0:06 5:58 6:51 7:58 9:31 11:06 13:06 14:53 15:51 17:06 18:11
WKD Nowa Wieś 0:02 6:00 6:53 8:00 9:33 11:08 13:08 14:55 15:53 17:08 18:13

Kanie, ul. Pruszkowska 0:05 6:05 6:58 8:05 9:38 11:13 13:13 15:00 15:58 17:13 18:18
Strzeniówka, Jodłowa 0:02 6:07 7:00 8:07 9:40 11:15 13:15 15:02 16:00 17:15 18:20

Nadarzyn, Lipowa 0:02 6:09 7:02 8:09 9:42 11:17 13:17 15:04 16:02 17:17 18:22

Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01 0:04 6:13 7:06 8:13 9:46 11:21 13:21 15:08 16:06 17:21 18:26

Maximus 11:30 13:30

Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 01 07:07 14:00 16:10 17:22

Kajetany, Rolna 07:08 14:01 16:11 17:23
Kajetany, Brzozowa 07:11 14:04 16:14 17:26

Walendów 1 07:12 14:05 16:15 17:27

Walendów 07:13 14:06 16:16 17:28

    Rozkład organizowanej przez Gmnię Nadarzyn linii autobusowej na trasie Nadarzyn - Pruszków PKP wraz  
z połączeniem do Walendowa i na ul. Błońską oraz organizowanym przez PKS Grodzisk Mazowiecki połączeniem do 
MAXIMUSA obowiązujący od dnia 1 marca 2013 r.
Autobus kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

Nowy rozkład jazdy linii autobusowej Nadarzyn - Pruszków

Program samorządowy emitowany jest na antenie Radia 
Niepokalanów codziennie po godzinie 13.10. Prezentowane są 
w nim samorządy województwa mazowieckiego i łódzkiego 
oraz wydarzenia mające miejsce na ich terenie.  

Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

red.
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Ważne sprawy na bieżąco…

Jubileusz 560 – lecia nadania praw 
miejskich Nadarzynowi

    W tym roku przypada kolejna, już 560. rocznica nadania 
praw miejskich Nadarzynowi. Nadarzyn otrzymał prawa 
miejskie w 1453 roku, kiedy to Tomasz z Ruśca (ówczesny 
właściciel tych terenów) uzyskał od księcia mazowieckiego 
Bolesława IV przywilej na lokację miasta na prawie cheł-
mińskim. Przywileje miejskie zostały potwierdzone przez 
królów polskich: Zygmunta Starego w 1529 r., Zygmunta II 
Augusta w 1559 r., Jana III Sobieskiego w 1682 r.,  Augusta 
II w 1698 r., Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1779 
r. Według  informacji ze źródeł historycznych miasto pręż-
nie rozwijało się i bardzo dobrze prosperowało. Po cięż-
kich dla mieszkańców latach w XVII i XVIII wieku, kiedy 
to Nadarzyn zmieniał właścicieli i był przez nich zanie-
dbywany, miasteczko na przełomie XIX w. znalazło się  
w posiadaniu Adama Tomasza hrabiego Ostrowskiego, 
który przyczynił się do rozwoju osady i poprawy sytuacji 
mieszkańców. Wskutek wrogiej narodowi polskiemu polity-
ki zaborcy rosyjskiego, po wielkim zrywie niepodległościo-
wym, jakim było Powstanie Styczniowe – Nadarzyn utracił 
prawa miejskie. Zostały one zabrane ukazem carskim z dnia 
30 czerwca 1869 roku (frag. mówiący o fakcie odebrania 
praw poniżej) - red.

    

Wzorem poprzedniego jubileuszu chcemy, aby to był 
szczególny rok w życiu naszej lokalnej społeczności.  
W obecnej chwili układany jest kalendarz uroczystości  
i imprez towarzyszących. Komitet Organizacji Obchodów 
560 - lecia nadania praw miejskich tworzą ludzie z różnych 
środowisk, którzy wyrazili ochotę zaangażowania swojego 
prywatnego czasu w przygotowanie uroczystości, mają-
cych na celu nie tylko przypomnienie i utrwalenie  pamięci 
o historii Nadarzyna, ale również sprzyjających integracji, 
spotkaniom i rozmowom w spokojnej atmosferze wzajem-
nego zrozumienia i poszanowania. Zbyt dużo w naszym 
codziennym życiu jest pośpiechu, nerwowości, często bez-
sensownych sporów, dzielenia ludzi przy każdej nadarza-
jącej się okazji, dlatego uważam, że w tym szczególnym 
czasie warto spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy. 
Zastanowić się co my możemy zrobić dla najbliższych, są-
siadów, dla naszej miejscowości, aby życie nas wszystkich 
było choćby odrobinę lżejsze. 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby pomóc w organizacji jubileuszu do współpra-
cy. Komitet Organizacji Obchodów jest otwarty, w każdej 
chwili każdy może do niego przystąpić i zaangażować się 
w poszczególne projekty.    

Chciałbym przy tej okazji nadmienić, iż w roku jubi-
leuszowym, 10 lat temu, odbyło się szereg uroczystości  
i imprez, a wśród najważniejszych były: uroczyste odsło-
nięcie zrekonstruowanej tablicy w nadarzyńskim rynku, 
która upamiętnia poległych w obronie Ojczyzny; nadanie 
nadarzyńskiemu gimnazjum imienia Jana Pawła II (po-
święcenia popiersia Patrona oraz sztandaru szkoły dokonał 
Śp. ks. Kardynał Józef Glemp – ówczesny Prymas Polski);  
z okazji jubileuszu istnienia miejscowej parafii, na zakoń-
czenie Dni Klementyńskich, miała miejsce wizyta ówcze-
snego Nuncjusza Apostolskiego, ks. Arcybiskupa Józefa 
Kowalczyka – obecnego prymasa. Odbyło się także wie-
le imprez towarzyszących w tym m.in.: I Bieg Uliczny, 
I Gminny Rajd Rowerowy; towarzyski mecz Orłów 
Górskiego z zagranicznymi dyplomatami i samorządowca-
mi oraz festyn rodzinny; prezentacja działalności Ognisk 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Nadarzyna i Młochowa 
z okazji 5-lecia ich działalności. Dożynki Gminne mia-
ły szczególny, uroczysty charakter. Organizowanych było 
wiele okolicznościowych konkursów, wystaw i turniejów. 
Wszystkie te wydarzenia na długo zapisały się w historii 
naszej miejscowości.

Tomasz Muchalski 
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn

Inwestycje oświatowe 

Planowana budowa 
kompleksu oświatowego w Ruścu

Niezależnie od ponoszonych nakładów w zakre-
sie oświaty, zawsze będziemy mieli przekonanie, że 
można zrobić jeszcze więcej, dlatego, że chodzi o na-
sze dzieci. A każdy z nas chce, aby jego dziecko mia-
ło jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki do nauki. 
Wizja funkcjonowania oświaty w naszej gminie była, 
m.in. przeze mnie, przedstawiana wielokrotnie na ze-
braniach np. wiejskich i innych spotkaniach, w różnych Dziennik Praw Królestwa Polskiego, T.70 / nr 240 - 244
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odciążyć SP w Nadarzynie, która moim zdaniem powinna 
zabezpieczyć miejsca dla dzieci z Nadarzyna i Strzeniówki 
ewentualnie ze Starej Wsi i Wolicy. Do dyskusji jest  
w dalszej perspektywie czasowej zlokalizowanie nowej 
szkoły podstawowej w Wolicy, a także kwestia czy doce-
lowo rejon dla dzieci ze Starej Wsi miałby być w nowej 
SP Rusiec, czy SP Nadarzyn. Jeżeli chodzi o gimnazja, 
jak wspominałem już wcześniej, ostatecznie w naszej 
gminie powinny funkcjonować dwa gimnazja: obecne  
w Nadarzynie i wybudowane w Ruścu. Potrzeba budowy 
nowego gimnazjum dla części południowej gminy to okres 
czasowy kilku lat, ale kwestią determinującą budowę całego 
kompleksu jest oddanie do użytkowania jak najszybciej 
nowej szkoły podstawowej.  

Trzeba zaznaczyć, iż w długoterminowych planach gmi-
ny dotyczących rozbudowy zaplecza oświatowego powstan-
ie tego kompleksu było uwzględnione. Przyspieszenie jeśli 
chodzi o rozpoczęcie inwestycji nastąpiło wskutek przede 
wszystkim zmian w systemie oświaty, które wprowadziły 
obowiązek szkolny dla dzieci 5 i 6-letnich, co automaty-
cznie zwiększyło ilość uczniów w miejscowych szkołach 
(dla porównania - według danych z ewidencji USC 
dotyczących dzieci z rejonu - w SP Kostowiec w 2010 r.  
w klasie „0” – 6 lat było 7 dzieci, a w roku następnym, kiedy 
dołączyły dzieci 5-letnie – 34; w SP Rusiec w 2010 roku  
w „0” było 31 dzieci w 2011 r. było ich już 73). Kolejnym 
istotnym aspektem jest dynamiczny rozwój i zwiększająca 
się liczba mieszkańców gminy, którzy jednak w wielu przy-
padkach nie są zameldowani na jej terenie, co wprowadza 
pewne przekłamania jeśli chodzi o posiadane przez nas 
dane. Według naszych wyliczeń pomimo wzrastającej licz-
by uczniów w wieku gimnazjalnym nadarzyńska placówka 
kształcąca na tym poziomie jeszcze jest w stanie przyjąć 
nowych uczniów, bez pogarszania warunków nauki, a sytu-
acja jeśli chodzi o szkoły podstawowe wobec powyższych 
przedstawionych uwarunkowań wymaga szybkich 
rozwiązań, których realizację już rozpoczęliśmy.

Reasumując, już kilkanaście lat temu w zarysie ta kon-
cepcja funkcjonowania oświaty była przedyskutowana 
i konsekwentnie jest realizowana. Oczywiście w trakcie 
realizacji ulega ona pewnym modyfikacjom wymuszanym 
np. przez zmiany ustaw, zmianę systemu oświaty, a także 
możliwości budżetowe gminy, która nie tylko, że finansu-
je z własnych środków zadania inwestycyjne, to ponadto 
dokłada do bieżącej działalności szkół.  

środowiskach. Nigdy jednak nie jest za dużo wyjaśnień  
i rozmów na ten temat. Zanim odniosę się do bieżącej sytu-
acji sięgnijmy kilka lat wstecz. 

W 1998 roku w naszej gminie funkcjonowało 5 szkół 
podstawowych, w tym niepełna w Młochowie, dzieci starsze 
dojeżdżały do Woli Krakowiańskiej. W takim stanie rzeczy 
weszła ustawa obligująca nas do utworzenia gimnazjum. 
Po burzliwych dyskusjach, m.in. podczas obrad ówczesnej 
Rady Gminy, utworzono gimnazjum w Nadarzynie z sie-
dzibą w SP Nadarzyn i filią w SP Rusiec. Jednocześnie były 
rozważane dwie lokalizacje budowy nowego gimnazjum:  
w Nadarzynie i Ruścu. Zwyciężyła opcja Nadarzyna, z za-
znaczeniem, iż w przyszłości w Ruścu powstanie drugie 
gimnazjum dla części południowej gminy. Olbrzymim wy-
siłkiem finansowym (koszt budowy był zbliżony do roczne-
go budżetu gminy) została wybudowana w niecały rok część 
oświatowa gimnazjum, a w następnym roku część sporto-
wa. Cały koszt budowy poniosła gmina. Wtedy również za-
padły kluczowe decyzje, co do znajdujących się na terenie 
gminy szkół podstawowych i ich przyszłości. Zarządzane 
przez gminę budynki szkół w tamtym czasie były w bar-
dzo złym stanie (wyłączając SP Nadarzyn), budynek 
szkoły w Kostowcu był własnością Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi. W Woli Krakowiańskiej 
liczba dzieci wynosiła około 50, w trzech pozostałych było 
po około 100 uczniów. Wbrew ogólnopolskiemu trendo-
wi zamykania szkół w Gminie Nadarzyn postanowiliśmy 
wszystkie je utrzymać, rozbudować, zmodernizować oraz 
doposażyć. I tak systematycznie od 12 lat, co roku były 
przeznaczane w budżecie gminy znaczne kwoty ze środków 
własnych na inwestycje oświatowe. Lokalizacja (władanie 
terenem) Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej po-
zwoliła na rozbudowę tej placówki o salę gimnastyczną, 
podobna sytuacja była w Młochowie (szkołę powiększyli-
śmy o sale lekcyjne i salę gimnastyczną z zapleczem) i SP 
w Nadarzynie, która została rozbudowana o sale lekcyjne  
i zaplecze sportowe. Dwie pozostałe szkoły, SP Rusiec  
i SP Kostowiec, były w gorszym położeniu. Szkoła  
w Ruścu w obecnej lokalizacji nie posiadała miejsca na taką 
rozbudowę z zapleczem sportowym i dlatego docelowo  
w  tej miejscowości miał być zbudowany kompleks oświa-
towy z nowym budynkiem szkoły podstawowej dla Ruśca 
wraz z gimnazjum dla południowej części gminy oraz  
zapleczem sportowym dla obu planowanych placówek. 
Natomiast budynek Szkoły Podstawowej w Kostowcu został 
odkupiony od Zgromadzenia i rozpoczęliśmy projektowanie 
sali gimnastycznej, której budowa (w związku z położeniem 
placówki w bezpośrednim sąsiedztwie trasy katowickiej  
i planami związanymi z jej przebudową) została zablokowa-
na przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Obecnie projekt jest na ukończeniu. 

Ponadto tam gdzie była możliwość zaprojektowania  
i wybudowania zaplecza sportowego – zostało ono wyko-
nane. I tak przy SP Nadarzyn powstały boiska ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki, kort do tenisa 
ziemnego, podobnie przy SP Młochów i SP Kostowiec. 
Ponadto powstał „Orlik” przy projektowanej nowej szkole 
w Ruścu, rozszerzony o boisko do piłki ręcznej. W planach 
na przyszłość jest lokalizacja nowej szkoły podstawowej 
dla sołectw Kajetany, Szamoty, Walendów, tak aby skrócić 
drogę do szkoły dzieci z tych miejscowości, a jednocześnie 

Koncepcja nowego kompleksu w Ruścu.
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    Przypominamy, 
iż od 19 marca 2013 roku

 na terenie Gminy Nadarzyn 
zostanie wyłączony telewizyjny 

sygnał analogowy. 

Po tym dniu tradycyjne analogowe 
odbiorniki telewizyjne nie będą zdolne do odbioru emisji 
cyfrowych. Cyfryzacja telewizji naziemnej polega na za-
stąpieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego no-
woczesną techniką cyfrową. Dzięki niej uzyskamy większą 
liczbę programów oraz lepszą jakość obrazu i dźwięku. 
    Telewizja cyfrowa jest także bardziej odporna na wiele 
zakłóceń, a programy będą nadawane w wysokiej rozdziel-
czości. Jednoczesny odbiór obu sygnałów nie będzie możli-
wy, dlatego by wciąż odbierać program telewizyjny, trzeba 
przygotować swój odbiornik do zapowiadanych zmian. 

Jednak kierując się głębokim przekonaniem o słuszności  
priorytetowego traktowania tej dziedziny życia, a co za tym 
idzie poświęcania dużych nakładów finansowych na oświatę 
podejmowaliśmy i podejmujemy szereg przedsięwzięć, 
które mają zapewnić jej wysoki poziom. Dlatego m.in. 
został stworzony system dofinansowania dokształcania 
nauczycieli,  finansowane są zajęcia pozalekcyjne, w dużej 
skali uczestniczymy w dodatkowych, nieobowiązkowych 
programach edukacyjnych. Zawsze można zrobić więcej, 
ale gdy spojrzymy jak wygląda w tej chwili zaplecze 
oświatowe w Polsce i z jakimi problemami borykają się 
gminy to dostrzeżemy, w którym miejscu się znajdujemy 
pośród nich.

Wracając do kompleksu szkół w Ruścu, na jego projekt 
i budowę został już ogłoszony przetarg, w którym zostały 
określone terminy realizacji. Jednak chciałbym nadmienić, 
iż mogą one ulec zmianom wynikającym np. z procedury 
przetargowej lub innych niezależnych od nas przyczyn. 

Istotny jest fakt, iż koncepcja budowy kompleksu została 
wypracowana i zaakceptowana po konsultacjach z Radą 
Rodziców, Radą Pedagogiczną,  Dyrekcją szkoły w Ruścu,  
Komisją Oświaty Rady Gminy Nadarzyn, z miejscowym 
radnym i sołtysem. Uważam, że duże podziękowania na-
leżą się mieszkańcom, osobom z Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej, które aktywnie uczestniczyły w tych rozmo-
wach. Wspólnie bowiem została wypracowana koncepcja, 
z której wynikało przygotowanie programu funkcjonalno – 
użytkowego. W nim są zawarte elementy gotowe do wyko-
rzystania w przetargu. Przetarg zaś jest ogłoszony na całość 
zadania – dla szkoły podstawowej  i gimnazjum, które będą 
połączone w jedną całość. Ze względów ekonomicznych, 
ale także bezpieczeństwa i komfortu nauki zaplanowaliśmy 
jednoczesną budowę całego kompleksu. Część budynku, 
przeznaczoną na szkołę podstawową, chcemy oddać dużo 

Aby nadal odbierać telewizję należy: 
• sprawdzić czy telewizor ma wbudowany dekoder 
(MPEG-4), 
• dołączyć do analogowego odbiornika telewizyjnego od-
powiednie urządzenie umożliwiające odbiór sygnału cyfro-
wego tzw. set-top-boxem (STB) „dekoder” lub wymienić 
analogowy odbiornik na cyfrowy z wbudowanym set-top-
boxem, 
• sprawdzić czy używana obecnie antena naziemna jest 
odpowiednia i właściwie ustawiona do odbioru sygnału 
cyfrowego - Telegazeta TVP2, strona 791. Jeśli wyświetla-
ny obraz nie jest poprawny, instalacja antenowa wymaga 
prawdopodobnie naprawy lub wymiany,
• właściwie dobrać antenę i odpowiednio ją ustawić. 

Szczegóły na www.mazowieckie.pl

UWAGA Mieszkańcy - cyfryzacja telewizji

wcześniej niż część gimnazjalną, która będzie wykańczana 
w drugiej kolejności. Planujemy, aby prace ziemne, funda-
menty, mury i zadaszenie zostały wykonane jednocześnie, 
aby przy pracach wykończeniowych części gimnazjalnej 
nie było ruchu ciężkich pojazdów oraz  innych niedogod-
ności  dla uczniów.
 W pierwszej kolejności wybudujemy więc szkołę pod-

stawową z salą gimnastyczną (podobną do istniejącej przy 
szkole podstawowej w Nadarzynie). W drugim etapie bę-
dzie wykonane gimnazjum (z pełnowymiarową halą wido-
wiskowo – sportową, jak przy nadarzyńskim gimnazjum). 
Planowany kompleks szkolny (o powierzchni użytkowej 
11 241,87m2) będzie składał się z części centralnej, gdzie 
znajdą się m.in. pomieszczenia administracyjne, szatnie, 
jadalnia, kuchnia, aula, gabinety lekarskie; szkoła podsta-
wowa (dla 350 uczniów) i gimnazjum (dla 300 uczniów); 
hala sportowa z widownią o wymiarach areny sportowej 
48 x 30 m wraz z zapleczami szatniowo - magazynowy-
mi, pomieszczeniami technicznymi i małymi salami gim-
nastycznymi. Co do wyglądu samej bryły kompleksu była 
ona także konsultowana podczas wspomnianych spotkań 
z zainteresowanymi stronami. Wizualizacja będzie jesz-
cze uszczegółowiana w projekcie, istnieje więc możliwość 
modyfikacji, a wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się  
z koncepcją budynku w Internecie na stronie www.bip.
nadarzyn.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” 
(www.bip.nadarzyn.pl/redir,przetargi?zamowienie_pu-
bliczneID=6) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn (w Referacie eferacie Inwestycji).

Tomasz Muchalski 
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn 
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Wprowadzanie nowego 
systemu odbierania odpadów 

komunalnych 
– pytania i odpowiedzi

W związku z wprowadzaniem nowego systemu zbiera-
nia odpadów mieszkańcy gminy nieustannie zwracają się 
do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
z pytaniami i wątpliwościami.

Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:
• Na czym polegać będzie selektywna zbiórka odpadów? 
 - W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przeważają-
cej na terenie Gminy Nadarzyn odpady będziemy dzielić na 
4 frakcje zbierane osobno:
a) odpady komunalne zmieszane – (odpady 
zmieszane zanieczyszczone np. łazienkowe, ku-
chenne, których nie powinno się łączyć ze zbie-
ranymi selektywnie) - kontenery o pojemności 
120 lub 240 l; 
b) odpady zbierane selektywnie - tworzywa 
sztuczne: (butelki plastikowe, opakowania, folie, 
torebki i worki), metal: (puszki i folie, małe przed-
mioty), papier i makulatura – worek żółty;
c) odpady szkła opakowaniowego zbierane selek-
tywnie (butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego  
i kolorowego)  – worek foliowy biały;
d) odpady „zielone” i biodegradowalne (skoszona 
trawa, liście, drobne gałęzie odpady roślinne ku-
chenne) – worek czarny lub niebieski.

• Jak będzie wyglądać odbiór odpadów z domów wielo-
rodzinnych?
- Deklaracje każdego mieszkania muszą być złożone indy-
widualnie. Ale w imieniu mieszkańców może to zorganizo-
wać zarządzający – spółdzielnia lub wspólnota mieszkanio-
wa (po podjęciu odpowiednich uchwał własnych). Opłaty 
będą ustalone na zasadach ogólnie przyjętych, jednak nie-
ruchomość będzie wyposażona w pojemniki o większej po-
jemności np. tzw. dzwony lub „Bobry”, w liczbie umożli-
wiającej zbieranie większej liczby frakcji (osobno papier, 
plastik, szkło, metal, odpady zielone). Zasady dostępu do 
pojemników ustali wspólnota.

• Kto ma zapewnić pojemniki?
- Operator systemu czyli firma wyłoniona w przetargu do-
starczy pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady 
zbierane selektywnie.  

• Jak często będą wywożone odpady?
- Odpady z posesji będą odbierane nie rzadziej niż raz na 
2 tygodnie, z wyjątkami wywozu worków ze szkłem (do-
puszczalne jest raz na 4 tygodnie). 

Opłata za wywóz śmieci nie będzie zależeć od częstotliwo-
ści wywozu. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów 
z poszczególnych posesji zostanie ustalony i przekazany 
mieszkańcom w terminie późniejszym. 

• Czy trzeba rozwiązać umowę z dotychczasowym od-
biorcą śmieci?
- Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach nie regulują kwestii wypowiadania umów wła-
ściciel nieruchomości z firmami odbierającymi odpady. Są 
to umowy cywilno prawne i nie ma możliwości wygaszenia 
ich „automatycznie”. Wypowiedzenie umowy należy prze-
kazać właściwej firmie z odpowiednim wyprzedzeniem  
(okres wypowiedzenia powinien być zapisany w umowie). 
Brak wypowiedzenia będzie skutkować podwójnym zobo-
wiązaniem zapłaty – wobec gminy(z mocy ustawy) i wobec 
firmy wywozowej (z mocy obowiązującej umowy).

•  Do kiedy można składać deklaracje?
- Deklaracje są przyjmowane cały czas. Ostatecznym termi-
nem do złożenia pierwszej deklaracji jest termin przed wej-
ściem w życie systemu zbierania śmieci za pośrednictwem 
gminy czyli deklaracje należy złożyć przed 1 lipca 2013 r.

• Co grozi za niewypełnienie deklaracji?
- Zgodnie z art. 6 qa ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach wójt jest organem egzekucyjnym upraw-
nionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, 
z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji ad-
ministracyjnych należności pieniężnych z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Oznacza to, że w przypadku 
braku deklaracji lub deklaracji zawierającej nieprawdziwe 
dane (dotyczące liczby mieszkańców lub sposobu zbierania 
odpadów) wójt wydaje decyzję administracyjną określają-
cą wysokość zaległości, ustalając opłatę na podstawie do-
stępnej wiedzy o odpadach wytworzonych na danej posesji. 
Stosowana będzie ordynacja podatkowa. 

•  Jak wpisywać liczbę osób zamieszkałych?
- Należy wpisywać stan faktyczny – liczbę osób, która 
mieszka (czyli przebywa stale), niezależnie czy ma meldu-
nek stały, czasowy lub nie posiada meldunku.

Dodatkowe  informacje: Referat Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn. 

Tel. 22 729 81 72 wew. 140, 141, 143; 
e-mail: srodowisko@nadarzyn.pl

Krzysztof Pietrzykowski  
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
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Dojrzałość szkolna – spotkanie 
z psychologiem z Poradni 

psychologiczno - pedagogicznej 
w Pruszkowie

W dniu 21 lutego w naszym przedszkolu odbyło się 
spotkanie z panią psycholog Moniką Gromadzińską-
Miszczak z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Pruszkowie. Głównym celem spotkania było przybliżenie 
rodzicom charakterystyki dziecka, które osiągnęło dojrzałość 
szkolną, czyli gotowość do podjęcia przez dziecko zadań  

Szyjemy laleczki dla dzieci w Czadzie
Nasze gimnazjum przyłączyło się do projektu UNICEF 

„Wszystkie Kolory Świata”. Projekt  jest odpowiedzią na dra-
matyczną  sytuację dzieci w Czadzie – jednym z najbiedniej-
szych krajów świata. Obok trwającego kryzysu żywnościo-
wego, kraj ten boryka się również z epidemiami polio, odry, 
zapalenia opon mózgowych, cholery. Każdego roku ponad 1,5 
miliona dzieci umiera z powodu chorób, którym można zapo-
biec, poprzez szczepienie. Celem UNICEF jest objęcie progra-
mem szczepień jak największej liczby dzieci w Czadzie, tak, 
aby ograniczyć śmiertelność  spowodowaną tymi chorobami.

 Pod kierunkiem nauczycieli zajęć artystycznych  
p. Stanisława Jurczaka oraz plastyki p. Anny Kłopockiej  ucznio-
wie uszyli  kolorowe laleczki - przytulanki. Wszystkie wyko-
nane ręcznie, ozdobione kokardami, aplikacjami, pomysłowo 
ubrane. Każda - jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna. 

W dniu 25 lutego br. ksiądz Jarosław Kuśmierczyk brawu-
rowo poprowadził w holu szkoły licytację wykonanych lalek. 
Pod młotek trafiła każda przytulanka i wszystkie znalazły swo-
jego właściciela: wśród uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły lub rodziców. Sama aukcja  przebiegała w  pełnej emo-
cji atmosferze. Poprzez to wydarzenie chcieliśmy pokazać, że 
pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi 
emocjami, wesołą zabawą, a ponadto, że dzięki własnemu za-
angażowaniu można uratować życie dzieci. 
Brawo gimnazjaliści!
Zebraną pokaźną sumę przekazaliśmy na konto UNICEF de-
dykowane zbiórce na rzecz dzieci w Czadzie. Zakupione za 
nią zostaną szczepionki, które uratują życie wielu dzieciom.

Justyna Bryń - Gimnazjum w Nadarzynie 

Nadarzyński Szczep 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA

Co dzieje się w naszych szkołach i przedszkolach...
Gimnazjum w Nadarzynie

PP w Nadarzynie

i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość szkolna 
obejmuje rozwój fizyczny oraz psychiczny: emocjonalny, 
społeczny, umysłowy, a także poziom opanowania umiejętności 
i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki 
czytania, pisania i liczenia. Prowadząca spotkanie krótko 
omówiła poszczególne sfery rozwoju dziecka i określiła, 
podając konkretne przykłady, co dziecko gotowe do pójścia do 
szkoły powinno umieć i potrafić.  Na zakończenie spotkania 
odpowiadała na pytania zadawane przez rodziców.

Celem zorganizowanego spotkania z panią psycholog było 
także wspomaganie Rodziców w podjęciu decyzji o posłaniu 
dziecka 6 letniego do I klasy, bądź realizowaniu obowiązku 
szkolnego w „zerówkach” przedszkolnych. Zgodnie z ustawą 
do 2014 roku rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez 
dziecko 6 letnie edukacji szkolnej. Rodzice często mają 
wątpliwości podejmując tak ważną dla dziecka decyzję. 
Zastanawiają się co będzie najlepsze dla jego pociechy. 
Pojawia się mnóstwo pytań: czy moje dziecko jest gotowe do 
pójścia do szkoły, czy poradzi sobie w nowej rzeczywistości. 

Zorganizowane w naszym przedszkolu spotkanie z panią 
psycholog miało wspomóc Rodziców w podjęciu decyzji 
korzystnej dla swojego dziecka. Pamiętajcie drodzy Rodzice, że 
nie jesteście sami. Otacza Was i Wasze dzieci wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna, która służy Wam pomocą w podjęciu jak 
najlepszej dla Waszych pociech decyzji. 

Małgorzata Kmiecik 
Nauczycielka - logopeda PP Nadarzyn

WATAHA na Harendzie
Tegoroczne ferie zimowe Nadarzyński Szczep Drużyn 

Harcerskich i Zuchowych „Wataha” spędzał na zakopiań-
skiej Harendzie. Przedsięwzięcie to było największym 
zimowiskiem harcerskim w całej Chorągwi Stołecznej, 
tworzyły je dwa środowiska harcerskie: Harcerski Szczep 
Drużyn Sokolich im. B. Wieniawy - Długoszowskiego (60 
osób) i Wataha właśnie (39 osób). 

Hasło przewodnie, które wskazywało na obrzędowość 
brzmiało: „Góralu, czy ci nie żal…” Dzień na zimowi-
sku był szczelnie wypełniony od 7:30 do 22:00 zajęciami 
(a noc musiała wystarczyć na regenerację sił i magazy-
nowanie wrażeń). Mieliśmy okazję uczyć się i szlifować 
umiejętności narciarskie, snowboardowe czy łyżwiarskie 
na zmianę z nieco łatwiejszymi saneczkami. Na żywo  
i w plenerze poznawaliśmy codzienne zajęcia, zwyczaje i ję-
zyk mieszkańców Harendy, Małego Cichego i Murzasichla, 
a wiadomości zdobywane na zwiadach harcerze i zuchy 
prezentowali na wieczornych kominkach. O zawrót głowy 
przyprawił nas pobyt w „domu do góry nogami”, a równo-
wagę przywróciły piękne widoki z Gubałówki i „kolorowy 
festyn” Krupówek. Dla Michała Rządkowskiego, Klaudii 
Dłubały i Martyny Janiszewskiej był to wyjątkowy czas bo 
złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, a dh Artur Pawełczyński 
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Po licytacji
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OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej 
               przyjmuje uczniów do wszystkich klas od 0 do VI. 

Oferujemy:
bardzo dobre warunki lokalowe w kameralnej placówce,	
małą liczebność klas (10-12 uczniów), 	
doświadczoną kadrę pedagogiczną z najwyższymi kwalifikacjami posiadającymi uprawnienia 	
do nauczania kilku zajęć edukacyjnych,
wyposażenie sal lekcyjnych na wysokim poziomie technicznym oraz nowo wybudowaną salę gimnastyczną,	
liczne (10) koła zainteresowań,	
zajęcia na basenie w Pruszkowie (z dowozem),	
zajęcia wyrównawcze we wszystkich klasach,	
udział w programach unijnych,	
reedukację, korektywę,	
pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego (bezpłatnie i całorocznie),	
opiekę w świetlicy w godz. 7.00 - 17.30,	
obiady,	
ciepłe napoje zimą (bezpłatnie),	
owoce na co dzień (bezpłatnie),	
wycieczki, koncerty (m. in. Filharmonii Narodowej), konkursy,	
treningi piłki nożnej (bezpłatnie) oraz spokojną i bezpieczną dla dzieci okolicę.	

Więcej informacji na naszej stronie www.spwola.cdx.pl
Jeżeli chcesz, aby dziecko uczyło się w naszej szkole, prosimy o kontakt telefoniczny 

pod numerem 22 729 91 81 lub emailowy spwolakrak@poczta.fm

z „Sokołów” został włączony w poczet Instruktorów ZHP 
i awansował do stopnia przewodnika. Najwięcej śmiechu 
przysporzył wieczór góralski, gdzie prezentowaliśmy się 
we własnoręcznie wykonanych strojach stylizowanych na 
góralskie oraz prezentowaliśmy postacie związane z góra-
mi: bace, juhasi, gaździny, harnaś, kozice, owieczki, a nawet 
Adam Małysz z trenerem. Przepchnęliśmy w pełnoletność 
dha Wojtka i uczyliśmy się tańczyć. 

Była też chwila trudna, gdy małej Marysi trzeba było otulić 
nogę gipsem, bo niestety doznała niegroźnego uszkodzenia – 
zniosła je jednak bardzo dzielnie. Jak zwykle żal było wracać, 
takie chwile jak te chce się przedłużać w nieskończoność. Pełni 
radości wróciliśmy kontynuować (już indywidualnie) ferie.

Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego to międzynarodowe święto wszystkich skautów 
i harcerzy, to dzień urodzin twórcy skautingu – generała 
Roberta Baden Powella. Z tej okazji na całym świecie 
organizowane są uroczyste zbiórki. Hufiec ZHP Pruszków 
w piątkowe popołudnie zebrał się licznie na „harcerskim” 
skwerze na apelu połączonym z „Kręgiem Ognia”. Jest 
to moment, w którym wręczane są wyróżnienia. „Dostało 
się” również i nam – tzn. harcerzom ze szczepu „Wataha”: 
„Iskrę Poczwórnego Ognia” (nagrodę drużynowych dla wy-
różniających się harcerzy w środowisku) otrzymały przy-
boczne Gromady Zuchowej „Wilczęta z Wrzosowiska”:  
dha Bogumiła Orłowska i dha Weronika Rządkowska,  
z 3 Drużyny Harcerskiej „Puszcza” w Młochowie: dh Kuba 
Skórkiewicz i dha Zofia Kowalina. „Dla Młodego Talentu 
Harcerskiego – nagroda Komendy Hufca przeznaczona dla 
drużynowych wzorowo wypełniających obowiązki przypa-
dła w udziale m.in. dh. Marcie Kuczewskiej – drużynowej 22 
Drużyny Harcerskiej  „Orliki” i Gromady Zuchowej „Leśne 
Duszki” z Kostowca. Tytuł „Harcerskiego Przyjaciela” 
otrzymał ks. phm. Jarosław Kuśmierczyk – komendant 
szczepu „Wataha”. 

Ciąg dalszy, już bardziej zabawowy miał miejsce  
w Szkole Podstawowej w Młochowie, gdzie na „kominku” 
zorganizowanym przez 3 DH „Puszcza” i 3 GZ „Tęczowa 
Polana”, zasiadły wszystkie drużyny harcerskie i zuchowe 
działające na terenie Gminy Nadarzyn.

Ks. phm. Jarosław Kuśmierczyk - Opiekun środowiska harcerzy

Fot. arch. szczepu
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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

Wraz ze zbliżającym się nadejściem wiosny warto przy-
pomnieć o właściwym postępowaniu podczas pielęgnowa-
nia ogródków oraz przydomowych terenów. Wszelkie ze-
brane śmieci bardzo często są spalane w ogniskach lub też 
w piecach. Zachowanie takie jest niezgodne z przepisami  
i może skutkować mandatem do 500 zł lub skierowaniem 
sprawy do sądu, co ujęte jest w art. 54 Kodeksu wykro-
czeń. 

Pojawiają się już pierwsze zgłoszenia takich interwencji, 
gdzie gęste kłęby dymu wdzierają się do domów sąsiadów. 
W czasie czynności strażnicy ujawniają często palone gałę-
zie, kartony, jednak niepokoi fakt spalania styropianów, pla-
stikowych butelek, wiader a nawet sprzętu RTV. Jak do tej 
pory sprawy kończyły się pouczeniami, jednak należy mieć 
świadomość tego, że tak ulgowe traktowanie osób zatruwa-
jących środowisko może nie być zastosowane i porządki 
wiosenne mogą okazać się bardzo kosztowne dla tych, któ-
rzy za nic mają przepisy, dobro środowiska i innych osób. 
Możliwe jest spalanie w ogniskach odpadów o charakterze 

organicznym, jednak ważne jest, by nie powodować zady-
mienia, które jest uciążliwe dla okolicznych domów, jak też 
powoduje zagrożenia w ruchu drogowym.
    Powyższa tematyka będzie w najbliższym czasie  
w szczególnym zainteresowaniu nadarzyńskich strażni-
ków, będą patrolowane tereny gminy pod kątem ujawniania 
nielegalnych wysypisk, jak też spalania odpadów w przy-
domowych ogródkach czy ogrodach działkowych. Należy  
w tym miejscu przypomnieć, że za porządek na terenie lasu, 
budowy, posesji (nawet niezamieszkałej) odpowiada wła-
ściciel i to on zobowiązany jest zabezpieczyć swoje mienie 
uniemożliwiając wyrzucanie śmieci na jego grunty. 
    Bardzo często zdarza się, że całe worki wyrzucane są  
z jadącego samochodu i jeśli Państwo jesteście świadkami 
takiego lub podobnego zachowania bardzo proszę o infor-
mację. Pomocne będzie w takich przypadkach zapamięta-
nie marki pojazdu i numerów rejestracyjnych.
Osoby posiadające informacje o wysypiskach na terenie 
naszej gminy proszone są o kontakt z dyżurnym Straży 
Gminnej (tel. 22 720 08 67), bądź przesłania informacji 
drogą elektroniczną (strazgminna@nadarzyn.pl).

Życzenia zdrowych, rodzinnych 
i spokojnych Świąt Wielkanocnych 

w imieniu własnym i Pracowników składa:

• W dniu 26 lutego 2013 roku 
Komisariat Policji w Nadarzynie 
został powiadomiony przez mat-
kę 16-letniego chłopca o tym, iż 

dokonał on na jej szkodę kradzieży telefonu komórkowego  
i złotej obrączki. Policjanci bezpośrednio po przyjęciu zawia-
domienia o czynie karalnym dokonali zatrzymania nieletniego 
mieszkańca Nadarzyna. Z pierwszej usłyszanej od nieletniego 
wersji wynikało, iż obrączkę dostał do sprzedania od matki, zaś 
telefon wyrzucił na złość młodszej siostrze. W toku podjętych 
czynności, na podstawie innych posiadanych informacji, nie-
letniemu zarzucono popełnienie łącznie trzech czynów karal-
nych, poza kradzieżą na szkodę osoby najbliższej, dokonanie  
w dniu 9 grudnia 2012 r. uszkodzenia szlabanu przy 
Urzędzie Gminy w Nadarzynie oraz w dniu 5.01.2013 r. 
obrazę uczuć religijnych, poprzez zbezczeszczenie figurek 
szopki Bożonarodzeniowej przy kościele w Nadarzynie. 
Nieletniego, który przyznał się do popełnienia zarzucanych 
czynów, wpierw umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka,  
a następnie skierowano wniosek do sądu w Pruszkowie 
o jego natychmiastowe umieszczenie w Schronisku dla 
Nieletnich. Sąd zadecydował o zwolnieniu nieletniego  
i przekazaniu go matce, zaś sprawę jego umieszczenia w schro-
nisku pozostawił do rozpatrzenia w terminie późniejszym.       
• Ponadto w lutym 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali 
zatrzymania dalszych 13 osób, w tym trzech nietrzeźwych 

kierujących pojazdami mechanicznymi, cztery osoby po-
szukiwane nakazem doprowadzenia do odbycia kar pozba-
wienia wolności, dwie osoby kierujące pojazdami mecha-
nicznymi wbrew zakazowi sądowemu oraz czterech nielet-
nich uciekinierów z ośrodków szkolno - wychowawczych. 

Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują 
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kry-
minalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy  
w lutym 2013 r. i tak:
- w dniu 8 lutego 2013 r. około godz. 18.00, nieznani spraw-
cy dokonali kradzieży z włamaniem do domu w Wolicy 
przy ul. Ogrodniczej, skąd po uprzednim wyważeniu okna, 
skradli sztućce i klaser ze znaczkami,
- w dniu 9 lutego 2013 r. w godz. 16.00 - 22.50 w Strzeniówce 
przy ul. Malinowej, nieznani sprawcy dokonali kradzieży  
z włamaniem do domu, z którego po wyważeniu okna, za-
brali biżuterię, aparaty fotograficzne i telefon komórkowy,
- w dniu 17 lutego 2013 r. w godz. 11.50 – 13.00, niezna-
ni sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do domu  
w Nadarzynie przy ul. Komorowskiej, z którego po uprzed-
nim wyważeniu drzwi wejściowych, skradli pieniądze,
- w dniu 21 lutego 2013 r. w godz. 6.30 – 17.10 nieznani 
sprawcy usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do domu  
w Wolicy przy ul. Oliwkowej. Jednakże zamierzonego celu 
nie osiągnęli, z uwagi na niemożność pokonania zabezpie-
czeń. 
Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu infor-
macji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych 
przestępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwa-
rantujemy pełną anonimowości.
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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:

Dh Arkadiusz Kiliński 
Naczelnik OSP Nadarzyn 

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

02.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypad-
ku drogowego do którego doszło w godzinach wieczornych  
w Nadarzynie (al. Katowicka). Działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy-
przed medycznej dwóm osobom poszkodowanym, obecna 
Policja  Nadarzyn oraz Zespół Pogotowia Ratunkowego 
Pruszków.
05.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków ko-
lizji drogowej, do której doszło w godzinach rannych  
w Strzeniówce ul. Pruszkowska; działania prowadzone 
były wraz z zastępem PSP Pruszków.
05.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków koli-
zji drogowej do której doszło również w godzinach ran-
nych w Nadarzynie na skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej  
i Akacjowej.
12.02.2013 r. zadysponowanie zastępu przez Powiatowe 
Stanowisko Kierowania do pomocy Policji Nadarzyn w go-
dzinach południowych do wejścia na posesję w Nadarzynie 
przy ul. Kajetanowskiej. Działania nasze polegały na użyciu 
sprzętu hydraulicznego do wejścia na w/w posesję. Obecni 
byli: Policja Nadarzyn, pracownicy Opieki Społecznej  
Nadarzyn.
13.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego do którego doszło w godzinach południowych 
w Starej Wsi (al. Katowicka). Działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy przed 
medycznej dwóm osobom poszkodowanym, obecna policja  
Nadarzyn, dwa zastępy PSP Pruszków oraz jeden zespół 
Pogotowia Ratunkowego Mszczonów.  
22.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego, do którego doszło w godzinach południowych  
w Walendowie (skrzyżowanie ulic Nad Utratą  
z Brzozową). Działania polegały na zabezpieczeniu miej-

sca zdarzenia, wydobyciu osób zakleszczonych we wraku 
pojazdu przy pomocy sprzętu hydraulicznego, udzieleniu 
pomocy przedmedycznej dwóm osobom poszkodowanym, 
wyznaczeniu miejsca lądowiska dla dwóch śmigłowców 
LPR. Obecne na miejscu były: dwa zastępy PSP Pruszków 
Policja Nadarzyn i Pruszków oraz trzy zespoły Pogotowia 
Ratunkowego Pruszków.
23.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu plamy rozlane-
go oleju silnikowego w Młochowie (al. Kasztanowa). 
Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
25.02.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków koli-
zji drogowej z udziałem czterech samochodów, dwóch 
osobowych, busa, samochodu ciężarowego, do której do-
szło w godzinach rannych w Młochowie (al. Katowicka). 
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej jednej osobie 
poszkodowanej, obecni na miejscu zdarzenia byli: Policja 
Nadarzyn oraz Pruszków, dwa zastępy PSP Pruszków oraz 
jeden zespół Pogotowia Ratunkowego Pruszków.

Informacje dotyczące opisanych zdarzeń oraz niepoko-
jące sygnały związane z Państwa bezpieczeństwem, pro-
szę zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego Komisariatu 
Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77.

Jednocześnie informuję, iż od dnia 10 marca 2013 r. pla-
nowane jest wejście w życie zmiany regulaminu Komisa-
riatu Policji w Nadarzynie, powodujące przesunięcie po-
licjantów służby dyżurnej do pełnienia służby zewnętrz-
nej. Powyższe reorganizacja spowoduje, iż w godzinach 
od 20.00 do 8.00 dyżurni jednostki będą pełnić służbę 
patrolowo - interwencyjną na terenie Gminy Nadarzyn, 
zaś budynek komisariatu będzie pozostawał niedostępny 
dla interesantów. Wszelkie połączenia telefoniczne kie-
rowane w tym czasie do naszej jednostki na nr tel. 22 – 
729-81-77, będą odbierane przez Oficera Dyżurnego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, a informacje  
o interwencjach przekazywane do załogi patrolowej. Po-
wyższe zmiany mają na celu skierowanie dodatkowych 
policjantów do służby zewnętrznej, na rzecz poprawy 
porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców 
naszej gminy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
mam przyjemność złożyć w imieniu własnym

oraz Pracowników KP Nadarzyn 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

radości i spokoju

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku w rodzinnym gronie

składa Zarząd oraz Druhowie OSP Nadarzyn 

APELUJEMY!!!
oraz zwracamy się z ogromną prośbą 

o zaprzestanie niebezpiecznego, 
szkodliwego, jak również bardzo drogiego 

dla Nas wszystkich, procederu jakim 
jest WYPALANIE SUCHYCH TRAW na 

nieużytkach.
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Zdrowie
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

Rozmowa z  dyrekto-
rem SPG ZOZ   
w Nadarzynie  

i w Młochowie, leka-
rzem laryngologiem

- dr Adamem 
Chusteckim

- Panie dyrektorze, jak podsumuje  Pan ubiegły rok pra-
cy Ośrodka Zdrowia? Czy udało się Panu zrealizować 
wszystkie zamierzone cele?
- Praca w służbie zdrowia nie należy do łatwych. Jako dyrek-
tor Ośrodka Zdrowia próbuję nieustannie znaleźć złoty śro-
dek tak, aby usatysfakcjonować z jednej strony pacjentów, 
a z drugiej -  szereg osób kontrolujących i wpływających 
na budżet ośrodka, począwszy od Narodowego Funduszu 
Zdrowia po Komisję Zdrowia i Radnych. Wiem, że pacjent, 
który przychodzi do lekarza chce uzyskać, jak najszybciej, 
pomoc medyczną od lekarza pierwszego kontaktu lub spe-
cjalisty. Najlepiej tego samego dnia. I słusznie, pacjent ma 
rację, gdyż jego obchodzi uzyskanie pomocy tego samego 
dnia, zwłaszcza w nagłych zachorowaniach. Staramy się tak 
koordynować pracę, aby tych pacjentów kierować tego same-
go lub następnego dnia do lekarza. Jednak z pełną odpowie-
dzialnością  będę bronił lekarzy i personel medyczny, który 
nie spełnia nawet nie próśb, a żądań pacjentów, natychmia-
stowego wypisania skierowań do specjalisty, szpitala, sana-
torium, recepty  czy innej mniej ważnej sprawy, które oczy-
wiście będą załatwione, ale w trybie planowym, a nie pilnym. 
Naszym pacjentom  podpowiadamy, aby planowe sprawy 
załatwiali w czasie całego tygodnia pracy ośrodków zdrowia, 
a nie jak ma to miejsce, głównie w poniedziałek rano, kie-
dy to pracuje oprócz lekarzy rodzinnych wielu specjalistów 
i tworzą się kolejki do rejestracji. Doskonale wiemy, że po-
niedziałek rano jest czasem zwiększonego zapotrzebowania 
na usługi medyczne, dlatego też maksymalnie zwiększyliśmy 
liczbę pracującego personelu zarówno lekarskiego jak i w re-
jestracji. Na więcej  stanowisk po prostu nie ma miejsca.
 Rozwiązaniem długofalowym byłaby rozbudowa ośrodka 
lub powstanie filii na terenie gminy, ale to pozostaje do decy-
zji Radnych. My w ramach przyznanej, niestety wąskiej decy-
zyjności, zaadaptowaliśmy wszystkie możliwe pomieszcze-
nia na działalność medyczną, łącznie z pomieszczeniem so-
cjalnym dla personelu, które zostało przeznaczone na gabinet 
lekarski. Chylę czoła dla moich pracowników za zgodę, którą 
wyrazili dla dobra pacjentów. Z drugiej strony borykam się  
z nieustannymi cięciami ze strony NFZ oraz z kryzysem, który 
dotyka coraz większą liczbę placówek. Uważam, że nie wy-
padamy źle na tle innych ośrodków zdrowia. Wszyscy widzi-

my co się dzieje w innych przychodniach czy szpitalach. Często 
pacjenci sami informują nas, że korzystali z pomocy medycznej 
w izbie przyjęć  w szpitalu czy w poradniach  innych placówek  
i porównując obsługę i uzyskaną pomoc, zaczynają doceniać 
swój nadarzyński czy młochowski ośrodek zdrowia. W naszym 
ośrodku od początku roku 2012 zwiększyliśmy zatrudnienie le-
karzy. Jest to zauważalne nie tylko w zestawieniach statystycz-
nych, ale przede wszystkim w poczekalni, gdzie nie ma kolejek 
oczekujących, aby dostać się do lekarza. Oczywiście mam na 
myśli ośrodek nie tylko w Nadarzynie, ale też i w Młochowie. 
Lekarze pracują większą liczbę godzin, a dodatkowo zatrudnio-
no  dwóch nowych  lekarzy rodzinnych. Jako dyrektor mogę po-
szczycić się tym, że mamy naprawdę świetną kadrę medyczną. 
Wszyscy lekarze są z drugim stopniem specjalizacji, z doświad-
czeniem ostrodyżurowym, oddziałowym lub klinicznym. To 
ogromne poczucie bezpieczeństwa także dla naszych pacjentów. 
W zeszłym roku dostaliśmy kontrakt na stomatologię  
w Młochowie, o co bardzo walczyłem.  Dzięki temu w obu ośrod-
kach do dyspozycji pacjentów pozostaje czterech lekarzy sto-
matologów, nowoczesne gabinety wyposażone w profesjonalny 
sprzęt. Udało nam się zatrudnić  lekarza ortodontę. Który świad-
czy pełnoprofilowe usługi ortodontyczne dla dzieci i dorosłych  
w młochowskiej placówce w trybie komercyjnym. Nie wyklu-
czam, że  w przyszłości uda nam się podpisać kontrakt z funduszem.  
 

- Wiem, że od niedawna pacjentki mogą wykonywać w pla-
cówce USG ginekologiczne. Czy został zatrudniony nowy 
lekarz?
- Tak, do niedawna nie mieliśmy specjalisty, który mógłby 
wykonać USG ginekologiczne. Wiem, że dla pacjentek było 
to uciążliwe, chociaż mieliśmy podpisane umowy z innymi 
ośrodkami zdrowia, w których bez problemu takie USG można 
było wykonać. Szukałem dosyć długo lekarza ginekologa, któ-
ry chciałby dojeżdżać do naszej przychodni. W końcu poszuki-
wania przyniosły rezultat. Mamy dwóch nowych  ginekologów. 
Pan dr n.med. Robert Barkowiak, który współpracuje z naszą 
ginekolog Panią dr Cerkiewnik,  konsultując przypadki  trudne, 
wymagające decyzyjności o podjęciu leczenia zachowawcze-
go lub operacyjnego. Pacjentki mogą skorzystać z konsultacji 
bezpłatnie, ale powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do  
Pani doktor celem kwalifikacji na konsultację. W zależności 
od wyniku pacjentka jest leczona zachowawczo lub kierowa-
na do ośrodka uniwersyteckiego na leczenie specjalistyczne.  
Z tego co wiem pacjentki bardzo sobie chwalą i doceniają taką 
pomoc. Drugim nowym zatrudnionym ginekologiem posiada-
jącym ogromną praktykę medyczną jest dr Mirakowski, który 
specjalizuje się  w wykonywaniu badań USG ginekologicznych 
i położniczych, ale także udziela porad lekarskich. W przypad-
ku wyczerpania limitu punktów przyznanych przez NFZ mogą 
być udzielane porady i badania w trybie komercyjnym o co za-
biega wiele pacjentek.

- Na stronie ośrodka, poprzez wypełnienie ankiety, można 
dokonać oceny pracy przychodni: lekarzy, pielęgniarek, re-
jestratorek. Jaki jest jej cel?
- Jestem dyrektorem, który cały czas dąży do tego, aby ośrodek 
funkcjonował wzorcowo. Zależy mi na tym, aby pacjenci po-
strzegali nas jako placówkę stworzoną dla nich. Stąd pomysł 
ankiety. Cenię sobie zdanie pacjenta, który może podpowie-
dzieć wiele nowych rozwiązań, czy także zwrócić uwagę na 
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Zdrowych, pełnych radości  
i optymizmu Świąt Wielkanocnych 

życzy Dyrektor i Pracownicy 
SPGZOZ Nadarzyn

problemy być może przeze mnie pomijane. Warto spojrzeć 
na naszą placówkę oczami innych, aby konstruktywnie do-
konać oceny.  Nasza placówka wygląda korzystnie, mamy 
zadbaną zieleń, przygotowane dla pacjentów miejsca par-
kingowe czy stosowane przez rehabilitantów ścieżki zdro-
wia. Także personel jest przyjaźnie nastawiony do pacjen-
tów. Potwierdziły to wyniki ankiety, w której zebraliśmy 
pochlebnie wypowiedzi  na ten temat. Natomiast nieustannie 
pracujemy nad usprawnieniem rejestracji. Chciałbym, aby 
przychodnia była w pełni nowoczesna, aby pacjenci mogli re-
jestrować się także drogą elektroniczną. Do tego potrzebny jest 
niestety czas. Jako jedna z pierwszych przychodni testowali-
śmy, a teraz  ostatecznie wdrożyliśmy, system eWUŚ, który ma 
służyć przede wszystkim pacjentowi. 
     Wszystkie sprawy administracyjne, począwszy od rejestracji 
po wypisywanie recept w gabinecie lekarskim, odbywają się 
poprzez system elektroniczny zakupiony w roku ubiegłym. 
Jego nadrzędnym celem jest usprawnienie obsługi naszych pa-
cjentów.  Na dzień dzisiejszy nadal szukamy sprawnego rozwią-
zania, które ułatwi zapisy do lekarza. Niestety dopóki pacjenci 
nie przestaną przychodzić do lekarza z każdą błahostką, dopóty 
będą kolejki w poczekalniach. Dla przykładu podam, że każde-
go miesiąca obserwujemy osoby, które przychodzą często bez 
wskazań do lekarza po kilka razy. Rekordziści goszczą u nas 
po 9 razy w miesiącu, jest takich osób kilkanaście. Przyjęcia 
odmówić nie możemy, ale pozostaje pytanie co ma zrobić oso-
ba, która jest naprawdę chora,, przychodzi raz do roku, czy na 
kilka lat do przychodni i potrzebuje pomocy, którą spodziewa 
się otrzymać, trafia na miejsce zajęte przez stałego bywalca….
zaczyna się zdenerwowanie. 

- Coraz częściej mówi się o profilaktyce, o zapobiega-
niu, a dopiero później o leczeniu. Jak jest z profilaktyką  
w Ośrodku Zdrowia?
- Profilaktyka jest dzisiaj bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza. 
Zdrowie doceniamy, ale tylko wtedy, gdy je stracimy, to tak jak 
we fraszce Kochanowskiego:
„Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 
jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

Dlatego poprzez wszelkie akcje zdrowotne, badania, a także 
programy profilaktyczne staramy się najpierw skutecznie zapo-
biegać. Trzeba pamiętać, że na profilaktykę składa się szereg 
czasochłonnych czynników, które dopiero po pewnym cza-
sie przynoszą pozytywne efekty w postaci poprawy zdrowia.  

Profilaktyka zdrowotna skupia się na wspieraniu człowieka  
w jego prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Działa także 
w kierunku zagrożeń czy niepożądanych zjawisk społecznych. 
W naszej przychodni ma rację bytu hasło: Dla każdego, coś  
zdrowego! Mamy szereg programów i badań profilaktycznych 
skierowanych do różnych grup wiekowych, m.in. Program 
korektywa wad chodu i postawy; Program-fluoryzacja zębów;  
Program logopedyczny „Mówię ładnie i poprawnie”; Program 
wczesnej interwencji Słyszę-Widzę-Mówię; Mammografia; 
Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 
 

    Ostatnio realizowaliśmy Program wczesnej interwencji 
Słyszę-Widzę-Mówię, którego efekty przekroczyły nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Przebadaliśmy ok. 250 dzieci, z któ-
rych część trafiła pod opiekę naszych specjalistów: laryngo-
logów, okulistów i logopedów. Zależało nam, aby „wziąć pod 
lupę” przedszkolaków, bo im wcześniejsze wykrycie niepra-
widłowości, tym szybsze wyleczenie, a tym samym poprawa 
jakości życia codziennego, a także tego szkolnego. Badania 
słuchu, wzroku i mowy pokazały, że jest duży odsetek dzie-
ci, u których te narządy zmysłów nie działają prawidłowo. 
Konsekwencją są trudności w koncentracji, nieprawidłowa 
grafomotoryka, a w szkole - problem  z nauką czytania i pisania. 
W najbliższym czasie będzie realizowany tydzień bezpłat-
nych badań z krwi. 

Przygotowaliśmy panel podstawowych badań dla dzieci, 
kobiet i mężczyzn. Zatem w tym czasie każdy nasz Pacjent, 
bez skierowania, może przyjść i sprawdzić stan swojego 
zdrowia. Wraz ze zbliżającą się wiosną namawiam wszyst-
kich pacjentów przede wszystkim do aktywności fizycznej, 
która poprawia samopoczucie i zdrowie. Korzystajmy z po-
rad specjalistów pracujących w naszym Ośrodku, a także  
z doświadczenia innych mieszkańców Nadarzyna, w tym 
prof. Witolda Zatońskiego, który niewątpliwie propaguje 
zdrowy styl życia.
Dziękuję za rozmowę.

Badania USG dla dzieci

Marzena Nowicka - Prusakiewicz: SPGZOZ Nadarzyn 

1 i 2 marca Fundacja Ronalda McDonalda 
pracowała w Nadarzynie. Program profi-
laktycznych badań USG dla dzieci w wieku 
od 9 miesięcy do 6 lat to jedyna tego typu 
inicjatywa w Polsce. 
    Badania są bezpieczne, bezbolesne i bez-
płatne i można skorzystać z nich dosłownie  
w miejscu zamieszkania, ponieważ Fundacja 

posiada specjalny, wyposażony w dwa gabinety USG ambulans 
medyczny. Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? Rodzice 
nie mają wątpliwości - najważniejsze. A jak często wykonuje-
my naszym dzieciom badania profilaktyczne? Za rzadko lub 
wcale.

Celem badań oferowanych przez Fundację w ramach plat-
formy programowej „NIE nowotworom u dzieci” jest do-
kładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie 
ewentualnych odstępstw od normy. Badania są realizowane 
według standardów medycznych określonych dla tej grupy 
wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne  
i wykonywane przez doświadczonych lekarzy - radiologów. 
W Nadarzynie pracowali specjaliści z zespołu lubelskiego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Aby wziąć udział w ba-
daniu USG należało zapisać dziecko, i choć wymagało to 
cierpliwości, bo chętnych jest zawsze wielu, z badań skorzy-
stało 174 dzieci. Zapisy na badania i całą inicjatywę zapro-
szenia Fundacji wzięła na siebie p. Ewa Mroczek mieszkanka 
Gminy Nadarzyn, która następnie spędziła dwa dni akcji jako 
wolontariuszka w recepcji ambulansu. 
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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. Poszukujemy pracowników na stanowiska: opiekun w domu 

pomocy społecznej, instruktor terapii zajęciowej (1/4 etatu), rehabilitant lub fizjoterapeuta (1/4 etatu).
Szczegółowe informacje: tel. 504 79 91 91; 508 434 249

Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi poszukuje pracownika na stanowisko wychowawcy z okolic Kostowca, Nadarzyna. 
Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne pedagogika specjalna, resocjalizacyjna, opiekuńczo wychowawcza, nauki 

o rodzinie (licencjat lub magister). Tel. 517 541 169 e-mail: ddz.kostowiec@gmail.com

Punkty konsultacyjno
 - informacyjne:

Oferta Punków Konsultacyjno-Informacyjnych - skiero-
wana jest dla mieszkańców z terenu Gminy Nadarzyn,  
a w szczególności z rodzin z problemami alkoholowymi i 
ofiar przemocy w rodzinie. 

Psycholog.	
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej 
gminy rozszerzona została oferta pomocy psychologicznej. 
Obecnie psycholog przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym 
dwa razy w tygodniu: środy 17.00 - 19.00 i piątki 9.30-
11.30. 
Zapisy w dniach przyjęć, Pl. Poniatowskiego 42 (wejście 
od strony Ronda Armii Krajowej), tel. 22 729 82 74.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 	
Alkoholowych/ Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień.
Porady w zakresie przeciwdziałania przemocy i spraw do-
tyczących podjęcia leczenia związanego z uzależnieniami. 
Wtorki od 16.15-18.00 ; Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od 
strony Ronda Armii Krajowej), tel. 22 729 82 74.

Prawnik.	
Poradnictwo specjalistyczne obejmujące zakres spraw ro-
dzinnych i opiekuńczych (dla klientów Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nadarzynie). Zapisy pod numerem 
telefonu 22 739 73 20 w siedzibie GOPS, ul. Mszczonow-
ska 24.

Konsultacje pedagogiczne. 	
Konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów prawnych 
dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych 
– środy, piątki 9.30 - 11.00; siedziba Gminnego Ogniska 
Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”, ul. Kościelna 2.   

Mityngi AA.	
Spotkania ludzi dążących do trzeźwości; podczas których 
mężczyźni i kobiety „dzielą się nawzajem doświadcze-
niem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny pro-
blem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”- 
źródło: Preambuła AA. Spotkania odbywają się w każdą 
niedzielę w godzinach 16.00 - 18.00 w domu parafialnym  
w Nadarzynie, ul. Kościelna 2.

WSZYSTKIE PORADY i KONSULTACJE 
UDZIELANE SĄ BEZPŁTANIE! 

Zapraszamy Państwa na stronę internetową poświęconą 
problematyce przemocy www.stopprzemocy.nadarzyn.pl

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

    Czas potrzebny na badanie to około 15 - 18 minut. Każde 
dziecko przychodzi na swoją godzinę, aby wizyta była jak 
najbardziej komfortowa. Po zakończeniu rodzice otrzymu-
ją wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie. Rolą 
wolontariuszy jest zadbać o wygodę i poczucie bezpie-
czeństwa dziecka oraz o sprawną organizację wszystkich 
działań na pokładzie ambulansu. Pani Ewa zarezerwowała 
termin badań dla Nadarzyna prawie rok wcześniej, ponie-
waż kalendarz pracy Fundacji jest zajęty już do końca 2014 
roku. Pani Ewie w czasie akcji pomagały także p. Iza, dwie 
p. Beaty oraz p. Teresa. Pani Iza prowadzi w nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury Klub NOKUŚ, dla dzieci w wieku 1 - 4 
lata. 
    Dla Pani Beaty i Pani Teresy wolontariat jest początkiem 
współpracy z Fundacją i sposobem na pokazanie, że jeśli 
tylko ma się ochotę to można znaleźć czas i okazję by po-
magać. 
    Z badań Fundacji Ronalda McDonalda od początku dzia-
łania programu „NIE nowotworom u dzieci” skorzystało 
już ponad 28 000 maluszków. Wyjątkowość tego progra-
mu polega na najwyższej jakości medycznej, doskonałej 
organizacji oraz edukacyjnym wymiarze projektu. Każdy 
rodzic, oprócz wyniku badania otrzymuje w czasie wizyty  
w ambulansie zieloną książeczkę o profilaktyce, którą warto 
przekazać dalej, może inne dzieci w rodzinie, dzieci przy-
jaciół nie skorzystały z diagnostyki tym razem? Najbliższe 
akcje badań w Warszawie Fundacja zaplanowała na 1 i 8 
czerwca 2013 r.

 Szczegóły należy śledzić na stronie www.frm.org.pl oraz na 
Facebooku Fundacji. W chwili gdy badania w Nadarzynie 
ruszyły na profilu Fundacji od razu pojawiły się zdjęcia 
dzieci, które wzięły udział w programie, to taka  tradycja 
Fundacji i forma pokazywania, że profilaktyka jest ważna.  
W przygotowanie akcji włączył się organizacyjnie także sa-
morząd Nadarzyna. Z punktu widzenia Fundacji zaangażo-
wanie lokalnej społeczności, samorządu, rodziców, jest za-
wsze bardzo ważne i zawsze powstaje z tego nowa jakość, 
w przypadku Nadarzyna na pewno będzie nią wolontariat. 
Następnym krokiem we współpracy z Fundacją może być 
szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z wcze-
snej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci. Temat 
pozostaje otwarty.

Katarzyna Nowakowska
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Płacę podatki tam, gdzie mieszkam!
Drodzy Mieszkańcy

Przypominamy, że podatek do-
chodowy od osób fizycznych to jed-

no z najważniejszych źródeł dochodów gmin. 
Podatek dochodowy od osób fizycznych – z którego rokrocz-
nie rozliczamy się z fiskusem – w ponad 30% trafia do gminy, 
w której jesteśmy zameldowani. Jest on jednym z najważniej-
szych źródeł dochodów gmin. Płacąc go zgodnie z miejscem 
zamieszkania, mieszkaniec zwiększa możliwości inwestycyj-
ne samorządu.  Niestety wiele osób - faktycznie mieszkających  
w Gminie Nadarzyn nie rozlicza się w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie (właściwym dla Gminy Nadarzyn) i ich poda-
tek w związku z tym nie trafia do naszej gminy.

 Co zrobić, żeby moje podatki trafiały 
do Gminy Nadarzyn? 

Wystarczy w formularzu ZAP - 3 wpisać Gminę Nadarzyn, 
jako miejsce zamieszkania. Innym sposobem jest podanie ak-
tualnego adresu w zeznaniu podatkowym PIT i skierowanie 
go do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie (w takiej sytuacji 
nie jest konieczne wypełnianie ZAP-3). Ten drugi sposób jest 
o tyle lepszy, że można to zrobić przez Internet (szczegóły na 
stronie www.e-deklaracje.mf.gov.pl). 

Dzięki temu nasze podatki będą wpływały tam gdzie rze-
czywiście mieszkamy. Nie musimy przy tym zmieniać mel-
dunku.

O zmianie miejsca zamieszkania (np. z Warszawy na 
Nadarzyn) mamy obowiązek poinformować właściwy 
(nowy) urząd skarbowy, nawet, jeśli nie zmienimy formal-
nie miejsca zameldowania. We wszystkich dokumentach 
składanych do Urzędu Skarbowego (w tym w formularzu 
ZAP-3 i w zeznaniu podatkowym) podajemy tylko adres 
zamieszkania. Druki ZAP-3 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne 
osoby fizycznej będącej podatnikiem) oraz druki zeznań 
rocznych możemy otrzymać w Urzędzie Skarbowym lub 
pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Finansów 
www.mf.gov.pl lub Izby Skarbowej w Warszawie (dział 
formularze). Formularz należy wypełnić zgodnie ze wska-
zówkami znajdującymi się na druku. Wypełniony i podpi-
sany (przez składającego lub osobę reprezentującą, składa-
jącego) formularz ZAP-3 należy złożyć bezpośrednio do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego lub przesłać za pośrednic-
twem poczty na adres: 

               Urząd Skarbowy w Pruszkowie 
ul. Staszica 1, 05 - 800 Pruszków

tel. 22 738 09 00
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Rozliczenia roczne PITów!

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

Terapia manualna kręgosłupa i fizjoterapia. 
Termoplastyczne wkładki dla dzieci i dorosłych.

Wizyty po umówieniu telefonicznym. 
mgr rehabilitacji ruchowej Beata Pawłowska 

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

Język angielski - lekcje prywatne, konwersacje, 
wszystkie poziomy.  Tel. 508 221 420

Szukam pracy 
(sprzątanie, prasowanie, mycie okien, itp.).

 Tel. 664 729 758

Korepetycje - matematyka, fizyka, chemia 
na każdym poziomie - 7 dni w tygodniu. 

Tel. 502 601 045
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Szukam osoby do opieki nad dwójką dzieci.
 Tel. 504 119 218
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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

Zaopiekuję się dzieckiem.Posiadam doświadczenie i referencje.
 Tel. 506 354 261
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Poszukuje ambitnej i samodzielnej osoby do 
zorganizowania i poprowadzenia zakładu 

w sferze usług dla ludności.
Oferty i CV: andrzej68@gmail.com 

lub tel. 601 677 877

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew, 
odśnieżanie, wiosenne prace porządkowe, strzyżenie 

żywopłotów, koszenie trawników. Okolice Nadarzyna. 
Tel. 511 289 481
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Poszukuję pracy – sprzątanie, prasowanie itp. 
Tel. 505 230 956
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Szanowni Państwo,  
    Z myślą o pomocy w zwiększeniu Państwa kompetencji, 
przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatne szkolenia z podsta-
wowej i zaawansowanej obsługi komputera oraz kompeten-
cji biurowych w ramach projektu „Kompetentny pracownik 
biurowy”, który skierowany jest do osób w wieku 50+, za-
trudnionych w przedsiębiorstwach na umowę o pracę lub pro-
wadzących działalność gospodarczą w woj. mazowieckim. 
Zapraszamy Państwa na szkolenia z zakresu: 
- obsługi komputera: szkolenie z wybranego programu kom-
puterowego (Word, Excel, Power Point) lub certyfikowane 
szkolenie z zakresu ECDL start (europejskie komputerowe 
prawo jazdy); 
- podnoszące twarde kompetencje biurowe: zagadnienia 
prawne w biurze, koszty w biurze, PR w biurze; 
- podnoszące miękkie kompetencje biurowe: zarządzanie 
stresem, zarządzanie czasem, autoprezentacja.
    Koszty szkoleń pokrywane są z funduszy unijnych oraz  
z budżetu państwa więc uczestnik korzysta ze szkoleń bezpłat-
nie. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w Warszawie  
w dobrze skomunikowanych lokalizacjach w centrum miasta.  
Więcej informacji na temat: biuro@meritum-c.com.
pl lub tel.: 608 302 988, 604 532 320, 604 557 858;  
www.projekt-meritum-c.com.pl  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Beata Stępniak - Furkałowska

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

r
e

k
l

a
m

a



                                         3(167) marzec 201322   Wiadomości Nadarzyńskie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Papież Benedykt XVI 
odchodzi

Benedykt XVI wejdzie do historii 
jako papież, który ustąpił z urzędu, bo 
uznał, „że z powodu podeszłego wieku 
Jego siły nie są wystarczające, aby  
w sposób należyty sprawował posługę 
piotrową”. Chociaż i tak już wszedł do 

historii jako jeden z najwybitniejszych teologów swego czasu, 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary, papież teolog i wspaniały 
nauczyciel wiary. 
    Jego decyzja ustąpienia z urzędu jest wydarzeniem bez 
precedensu, przełomowym. Dawne abdykacje papieży miały 
całkiem inny kontekst, inne motywacje. Benedykt XVI podjął 
decyzję, którą przecież rozważali jego poprzednicy, ale żaden 
z nich jej nie podjął. Mówiło się o wahaniach Pawła VI, kiedy 
odnowił bazylikę przechowującą szczątki św. Celestyna V 
(papieża, który abdykował w 1294 roku). 
Podobną ewentualność rozważał też Jan Paweł II, do czego 
zresztą Benedykt wyraźnie nawiązuje w swoim oświadczeniu; 
„Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej 
istocie powinna być spełniana nie tylko przez słowa i czyny, 
ale także przez cierpienie i modlitwę”. Jednak wyraźnie daje 
do zrozumienia, że w tym nie zamierza naśladować swego 
poprzednika. 
Wyjaśnia; „aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię 
w dzisiejszym świecie, niezbędna jest siła zarówno ciała 
jak i ducha, która osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać 
moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi 
posługi”. 
   Benedykt XVI stwarza precedens, otwiera drogę dla następców. 
To gest wielkiej odwagi, naruszenie odwiecznej kościelnej 
praktyki, bez wyjątków funkcjonujących od siedmiu wieków. 
Jan Paweł II swoją decyzję wytrwania do końca tak uzasadniał 
w testamencie spisanym w 2000 roku „ Z wyroków Opatrzności 
dane mi było żyć w tym trudnym stuleciu, które odchodzi do 
przeszłości, a w roku, w którym wiek mego życia dosięga 
lat osiemdziesięciu, należy pytać czy nie czas powtarzać za 
biblijnym Symeonem Nunc dimittis? Ufam, że On sam pozwoli 
mi rozpoznać dokąd mam pełnić posługę, do której mnie 
wezwał. Proszę Go, ażeby raczył mnie odwołać, wówczas 
kiedy sam zechce”.
Czy mistycznemu uzasadnieniu Jana Pawła II należy 
przeciwstawić pragmatyczne i kanoniczne słowa Benedykta? 
Pozornie, bo decyzję – jak pisze podjął na modlitwie, wobec 
Boga; „On sam pozwolił mu rozpoznać, dokąd ma pełnić 
posługę”.

Czym dla Kościoła będzie to wydarzenie? Dziś całkowicie 
anachroniczne są obawy następcy Celestyna V, Bonifacego 
VIII, który dla uniknięcia, problemu dwóch papieży 
poprzednika uwięził. Po krótkim okresie, sede vacante – 
pustego tronu, będzie jeden papież, ten wybrany na konklawe 
po 28 lutego.
Dorobek Benedykta XVI zostanie przyjęty przez następcę. 
Nie będzie żadnej rewolucji. Papieże po sobie następują.  
A Kościół trwa.
W modlitwie dziękujmy Bogu za pontyfikat Benedykta XVI, 
a zarazem, módlmy się w intencji kardynałów, którzy na 
konklawe wybiorą nowego Piotra naszych czasów.

Z życia Parafii...
• Zakończyliśmy kolędę. Wszystkim, którzy nas przyjęli 
bardzo dziękujemy. Także za ofiary na Kościół.
• Dotyczy kościoła w Ruścu. Komisji Architektury 
Archidiecezji Warszawskiej zostały przedstawione 
3 projekty kościoła Jana Pawła II wykonane przez  
panią architekt mgr Małgorzatę Naskręt. Po 5 spotkaniach 
został wybrany projekt, który po niewielkich poprawkach ma 
być zatwierdzony w marcu bieżącego roku. Po zatwierdzeniu 
makieta kościoła, plebani i zagospodarowanie terenu, będzie 
wystawiona w kościele, aby parafianie mogli się zapoznać  
z projektem. Chcemy też w tym roku uzyskać zatwierdzenie 
projektu przez Starostwo powiatowe w Pruszkowie, oraz 
załatwić wszelkie przyłącza (gaz, kanalizacja, prąd). Koszt 
projektu wynosi 80 tys. zł plus koszt przyłączy i makiety. 
Połowę kosztu projektu zebraliśmy w ubiegłym roku (taca 
z I-szych niedziel miesiąca), drugą połowę pokryjemy  
z ofiar kolędowych. Chcemy również na wiosnę wykonać 
ogrzewanie gazowe domu parafialnego (pierwsze piętro), 
sale parafialne nie mają ogrzewania. 
 • Od nowego roku daje się zaobserwować w naszej parafii 
niepokojące zjawisko – brak intencji mszalnych. Obecnie 
w naszej parafii pracuje 4 księży. Pensja księdza składa się 
z ofiar składanych na Mszę św. i z iura stolae (pogrzeby, 
śluby, chrzty). Zachęcamy parafian, aby zamawiali intencje 
mszalne, ofiara z racji Mszy św. jest dobrowolna. 
• Sakramentu chrztu będziemy udzielać w Wielkanoc na 
Mszy św. o godz. 13.00. prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
dzieci do chrztu.
•  P. Maria Kuryjańska wznawia poradnię rodzinną w naszej 
parafii. Narzeczeni umawiają się na tel. nr 510 205 797. 
•  Święta wielkanocne w naszej parafii przeżywamy zawsze 
radośnie, a kościół przyozdobiony jest pięknymi kwiatami. 
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Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza na otwarte spotkanie czwartkowe 

„Perspektywa rozwoju e - zdrowia w Polsce” 
Wykład wygłosi Tomasz Szelągowski 

4 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30 
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26

 tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl

Tomasz Szelągowski - konsultant i trener w zakresie przywódz-
twa, rozwoju personalnego i relacji międzyludzkich. 
W Federacji Pacjentów Polskich (FPP) sprawuje funkcję Dy-
rektora Generalnego; odpowiedzialny za stworzenie i wdroże-
nie strategii Federacji. Jego nadrzędnym celem jest podnie-
sienie poziomu edukacji zdrowotnej i świadomości pacjentów 
oraz wypracowanie organizacyjnej zmiany w środowisku or-
ganizacji pacjentów poprzez opracowywanie i koordynację 
projektów w tym zakresie (FIO, Fundacja S. Batorego, Fundu-
sze Europejskie -FP7). 

Wstęp wolny. www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl

Internet: http://parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafia@nadarzyn.biz 
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek  - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Tradycyjnie prosimy o przeprowadzenie zbiórki na kwiaty do 
Grobu Pańskiego.
• Na wiosnę wykonamy nowy krzyż na cmentarzu 
parafialnym oraz tablice.

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych:
w dniach 3 – 6 marca 2013 r.
Niedziela nauka na każdej Mszy św.
Poniedziałek  -  9.00  Msza św.  
z nauką dla dorosłych,
18.00 - Msza św. z nauką dla 
dorosłych; 19.30 Msza św. z nauką dla młodzieży 
pracującej i studentów
Wtorek - 9.00 Msza św. z nauką dla dorosłych,
18.00  Msza św. z  nauką dla dorosłych,19.30 Msza św.  
z nauką dla młodzieży pracującej i studentów
Środa - 8.30 spowiedź ; 9.00  Msza św. z nauką dla 
dorosłych; 17.00 spowiedź; 18.00 Msza św. z nauką dla 
dorosłych; 19.00 spowiedź; 19.30 Msza św. z nauką dla 
młodzieży pracującej i studentów

Rekolekcje prowadził ks. Jose Dawid Albeza Asencio
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci - 2013 r.

SP Nadarzyn: 25, 26, 27 marca (Wielki Tydzień)
godz. 9.00  kl. I – III; godz. 11.00 kl. IV – VI.

SP Rusiec: 25, 26, 27 marca godz. 8.00.
Rekolekcje Gimnazjum:

13.03. (środa) godz. 8.00 kl. I-II; godz. 11.00 kl. III
14.03 (czwartek) godz. 8.00 kl. I-II spowiedź; godz. 11.00 
kl. III spowiedź,
15.05 (piątek) godz. 9.00 kl. I-II  Msza św.; godz. 11.00 kl. 
III Msza św.
Z radością informujemy, że w lutym 2013 r. Sakrament 
Chrztu przyjęli: Michał Paleczek, Pola Krysiak.
Z przykrością informujemy, że w lutym odeszli z naszej 
Parafii: śp. Sandra Vu Van, śp. Zofia Król, śp. Miron 
Żółkowski, śp. Zbigniew Okoński,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

Szanowni Państwo,  
Zapraszamy do udziału w I Konkursie Piosenki 
Przedszkolnej, który się odbędzie w Nadarzynie 

w dniach 17 – 18 kwietnia 2013 roku.  
Konkurs jest organizowany przez Fundację Kultury 
Informatycznej i Przedszkole Niepubliczne Jupik. 

Patronat nad Konkursem objęli Pani Elżbieta 
Smolińska - Starosta Pruszkowski oraz 

Pan Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn.  
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje 

się na stronie: www.jupikprzedszkole.pl  
O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność 

zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.  
  

                                                          Z wyrazami szacunku,
Stanisława Ossowska 

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

Caritas przy Parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie

      Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas 
   Tel. 728 947 323

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy, aby udział  
w uroczystościach paschalnych 
i przeżywanie wydarzeń tego 

okresu ożywiło wiarę, 
niosło nadzieję i umacniało miłość. 

Radosnego Alleluja
 

                             - życzą Księża z Nadarzyna 

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo 
- z okazji Świąt Wielkanocnych
obfitości łask i wszelkiego dobra 

od Chrystusa Zmartwychwstałego 
życzy 

Parafialny Zespół CARITAS

Informujemy, że punkt CARITAS przy parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie mieści się w budynku 

parafialnym, czynny jest 
we wtorki w godz. 10.00 -12.00 

oraz w czwartki w godz. 15.00 -17.00
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
w imieniu swoim oraz całego zespołu 

Biblioteki życzę wszystkim Czytelnikom 
zdrowych, pogodnych i spędzonych 

w miłej atmosferze chwil.
Życzę również, aby znaleźli Państwo choć kilka godzin 

tylko dla siebie. Niech Święta będą okazją 
do zatopienia się w lekturze od dawna 
planowanej książki albo audiobooka.

w zaułek z którego tyle razy jej się udawało wygrzebać. Ale 
nie tym razem. Historia najtrudniejszej ucieczki w życiu, 
ucieczki przed samym sobą i nadziei pojawiającej się bez 
zapowiedzi. Inteligentna, z dystansem do świata, wciągają-
ca fabuła, w której odnajdzie się każdy poszukujący swego 
miejsca w życiu.
 ALLISON P.: „Ucieka tylko jedzenie”
   Peter Allison od blisko dwudziestu lat 
jest przewodnikiem po pełnym tajemnic 
afrykańskim buszu. W świecie, gdzie na 
każdym kroku czai się niebezpieczeństwo, 
udało mu się przeżyć bliskie spotkanie  
z dzikimi kotami, rozwścieczonymi sło-
niami, a także uczestniczyć w narodzi-
nach i śmierci dzikich zwierząt. Razem  
z Peterem wybieramy się w daleką, pełną 
przygód podróż, stajemy oko w oko z wściekłym lwem, wjeż-
dżamy samochodem pełnym ludzi do sadzawki z hipopota-
mami. Witaj w afrykańskim buszu, gdzie zwierzęta są dzikie, 
turyści bywają nieokrzesani, a ucieka tylko jedzenie. 

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  

KOMPUTEROWY KURS 
ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE!

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn - Filia 
w Młochowie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny 
komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy 
on zabawę i naukę z używaniem komputera. Każde dziecko 
może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co 
dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło 
się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, 
aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze 
efekty nauki. Kurs polega na połączeniu najnowszych tech-
nologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier 
edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń 
opracowanych przez ekspertów. 
   Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki 
udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. 

Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl 
udziela: Mirosława Kwiatka,

 bibliotekamlochow@neostrada.pl, 22 729 90 09

KIELICh W.: „Podróżniczki”
   XIX wiek, mężczyźni dzierżą wła-
dzę, kobiety siedzą w domu, grzejąc 
dłonie przy kominkach. Jednak nie 
wszystkie. W sukniach i kapeluszach 
przemierzały pustynie oraz morza, 
konno i na słoniach podróżowały przez 
egzotyczne kraje, przebywały wśród 
kanibali, w murach klasztorów, w in-
diańskich wigwamach, jadły mrów-
ki i węże. Poznawały obce zwyczaje  

i rytuały, wykazując więcej tolerancji i zrozumienia niż męż-
czyźni dokonujący odkryć przeważnie z bronią gotową do 
strzału. I choć wiązało się to z wieloma niebezpieczeństwa-
mi – niekiedy większymi od tych, które mogły grozić męż-
czyznom – wszystkie dokonały wyczynów jak na tamte czasy 
niewiarygodnych, a przy tym niektóre wniosły znaczny wkład 
w rozwój nauki.
OhLSSON K.: „Na skraju ciszy”
   Świetny kryminał, idealny dla fanów Jo 
Nesbo. W lesie w Midsommarkransen 
pod Sztokholmem policja znajduje 
poćwiartowane zwłoki młodej kobie-
ty. Okazuje się, że to studentka, która 
zaginęła dwa lata wcześniej. Fredrika 
Bergman i jej koledzy z ekipy śled-
czej zastanawiają się, co sprawiło, że 
spotkał ją tak okrutny los. Wkrótce  
w tym samym miejscu policja odkrywa kolejne zwłoki. 
Miejsce zbrodni kryje wiele tajemnic, których wyjaśnienia na-
leży szukać kilkadziesiąt lat wcześniej…

FEELY C.: „Winnica marzeń” 
  Przepięknie opowiedziana histo-
ria miłości i realizacji marzeń pośród 
francuskiego słońca i dojrzewających 
krzewów winorośli. Kiedy Caro i Sean 
znajdują idealną winnicę w dobrej cenie 
na południu Francji, czują, że ich ma-
rzenie właśnie się spełnia. Nie wiedzą 
jednak, że cena marzeń bywa wysoka, 
a za idyllicznym obrazem bycia właści-

cielem starej winnicy kryje się ponadludzki wysiłek i niejedno 
rozczarowanie. Nieprzespane noce winobrania, wyścig z cza-
sem, by zdążyć zanim skończą się oszczędności, desperacka 
decyzja o otwarciu pensjonatu... A z drugiej strony, poranne 
spacery pośród dojrzewających krzewów winorośli, bajeczny 
smak własnego wina, radość patrzenia, jak córeczki odnajdują 
się we francuskiej szkole...
 BOROWIEC A.: „Wilczyce”
   Znakomicie, lekko napisana i misternie skonstruowana 
opowieść o dziewczynie, której życie nagle skręca w bok, 
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Kultura

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

 www.nok.pl

To się wydarzyło w świetlicach...

Roztańczony Rozalin Wystrzałowe zakończenie ferii
17 stycznia 2013 roku w Świetlicy NOK w Rozalinie 

odbyły się zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży - 
„Zakończenie ferii zimowych 2013”, które przygotowali  
i przeprowadzili członkowie Koła LOK Rozalin. 

Wszystkich zainteresowanych sportami 
strzeleckimi zapraszamy na treningi,
 które odbywają się w każdą środę 

w godz. 17.30 – 20.00.

Dziecięca maskarada
7 lutego 2013 roku w świetlicy w Rozalinie odbył się 

bal karnawałowy dla dzieci z okazji Tłustego Czwartku. 
Impreza udała się znakomicie dzięki zaangażowaniu całej 
miejscowej społeczności. Dekorację na bal przygotowały 
dzieci, które przychodzą tu na zajęcia – samodzielnie 
wykonały kolorowe maski, wachlarze z bibuły, nadmuchały 
balony i ozdobiły salę. Barwne plakaty narysowała Aniela 
Osmoła, której dzielnie pomagał kolorować Szymcio 
Kłos (5 lat). Dzięki pomocy Rady Sołeckiej Wsi Rozalin 
na stołach nie zabrakło tradycyjnych pączków, słodyczy  
i napoi. Bal poprowadzili profesjonalnie młodzi animatorzy 
z firmy Event Team, którzy przyjechali do nas dzięki 
wsparciu finansowemu NOK. 

Organizacja imprezy jednak to nie wszystko, najważniejsi 
są zawsze goście.  Okazało się, że na nich też możemy liczyć. 
W tym dniu do świetlicy przyszły tłumy dzieci wraz ze 
swoimi opiekunami. Widząc ich roześmiane buzie, słysząc 
gwar i okrzyki radości podczas sportowych rywalizacji, 
wiemy, że warto organizować tego typu imprezy... i już 
myślimy o następnej.

Jolanta Ludwiniak  
Instruktor Świetlicy w Rozalinie 

Bale sylwestrowe i karnawałowe organizowane co-
rocznie w Rozalinie cieszą się ogromną popularnością. 
Mieszkańców nie trzeba namawiać, aby się na nie wybrali. 
Zawsze liczba chętnych jest większa od liczby miejsc.

Głównym organizatorem bali jest Rada Sołecka, któ-
rą z niezwykłym zaangażowaniem wspierają nasz radny 
Sylwester Karolak i jego żona Barbara.  

Rozalińskie zabawy taneczne to okazja do bliższego po-
znania się mieszkańców - tych „ pnioków”, czyli takich co 
tu mieszkają z dziada pradziada i „ krzoków”, którzy za-
puścili już korzenie, oraz „ptoków”, co dopiero zakładają 
rodzinne gniazda. Przy jednym stole zasiadają całe „ulice” 
i można nareszcie pogadać z sąsiadem zza płotu. Podczas 
tanecznych pląsów jest okazja dowiedzieć się kim jest ta 
sympatyczna pani, którą mijam codziennie na chodniku lub 
ten pan,  który ma sklep koło pętli.  Zawiązują się nowe 
znajomości i przyjaźnie, a starzy znajomi mają okazję zno-
wu się zobaczyć, bo na co dzień nie mają na to czasu.

Dzień przed balem mieszkańcy Rozalina zbierają się  
o ustalonej porze i sami przygotowują dekorację. Wspólne 
ustawianie stołów i nakrywanie zamienia się w pełne gwa-
ru spotkanie towarzyskie. Z posprzątaniem sali też nie ma 
problemu, bo większość balowiczów uważa to za miły obo-
wiązek. Panowie nie protestują, i po zniesieniu stolików  
i krzeseł, chwytają za szczotki i  mopy, bo do nich należy  
zamiatanie oraz zmywanie podłogi. A panie, wiadomo, naj-
lepiej czują się w kuchni - żartując i plotkując do woli, po 
kolei „stają na zmywaku”.

Pyszne domowe potrawy na bal przygotowuje sołtysowa 
Barbara Pigońska. Wszystkie dania  pani Basi nie tylko bar-
dzo dobrze smakują, ale i znakomicie wyglądają. Na ostat-
nim balu mój sąsiad robił zdjęcia, by pokazać mieszczu-
chom, jak można zjeść za niewielkie pieniądze. 

  W Rozalinie wszyscy uwielbiają tańczyć. Razem z se-
niorami bawi się młodzież i nikomu nie przeszkadza różnica 
wieku. Gdy tylko zagra muzyka, goście zrywają się do tań-
ca i na parkiecie panuje tłok. Co niektórzy żartują, że nawet 
kiepski grajek nie przeszkodzi im w tańcu. Zabawa zawsze 
kończy się nad ranem i rozbawieni goście rozchodzą się do 
domu dopiero, gdy ucichną ostatnie takty muzyki.

Jako mieszkanka Rozalina chciałabym bardzo podzięko-
wać w imieniu całej miejscowej społeczności wszystkim 
osobom, które współorganizują te bale za wspaniałą zaba-
wę, za możliwość poznania się. A najbardziej dziękuję za 
obolałe nogi, bo uważam, że impreza wtedy jest udana, kie-
dy na drugi dzień bolą nogi (nie głowa!). 

Panie Sylwestrze, trzymamy Pana za słowo i już 
czujemy się zapisani na kolejny bal.  

Jolanta Ludwiniak 
Instruktor Świetlicy w Rozalinie                                                                                                                                  

„Krzok”
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Parole
    Wygląda na to, że zima powoli ustępuje i wiosna puka 
do naszych drzwi. Co nie oznacza tego, że zima komplet-
nie da o sobie zapomnieć. Zapomnieć również nie da się 
pomocy, jaką otrzymałam od Pana Tadeusza Piotrow-
skiego, który dbał o to, aby teren przed świetlicą był od-
śnieżony. Bardzo dziękuję.

W świetlicy gościmy wystawę prac uczestników warsz-
tatów plastycznych, które miały miejsce w Młochowie zor-
ganizowanych w ramach projektu Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki „Lato na wsi”, a których współorganizato-
rem był Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Wystawę można podziwiać do końca marca.

Kalkografia z Dorotą
    W lutym mieliśmy przyjemność gościć w świetlicy 
Dorotę Suwalską autorkę wielu książek nie tylko dla dzie-
ci i młodzieży. Tym razem odwiedziła nas z warsztatami 
kalkografii. A czym jest kalkografia? O tym właśnie mówi-
ła i tego nas uczyła. Powstały ciekawe prace, które można 
podziwiać w naszej świetlicy. Dziękujemy pani Dorocie za 
wprowadzenie nas w tajniki prasowania kalki :)
Fotorelacja na stronie www.nok.pl w zakładce Parole i na 
facebooku.

Monika Majewska 
Instruktor NOK - świetlica w Parolach

Ekolodzy z Gminy Nadarzyn!!! 
Zbliża się wiosna a z nią IV edycja Eko 

Konkursu. Pierwsza zbiórka już w kwietniu!!! 
Harmonogram oraz regulamin dostępny będzie od połowy 

marca na stronie www.nok.pl oraz w siedzibie NOK. 
  

Serdecznie zapraszamy

Gry RPG i inne
START 16 marca 2013 r. o godz. 15.00

Spróbuj swojej siły, jako dowódca amii w Warhammer 
Fantasy Battel, lub stań się bohaterem (lub utrapieniem) 
tego uniwersum, jako unikatowa Postać w rozgrywce fa-
bularnej.

Sprawdź ile ważyła prawdziwa zbroja i broń w starożyt-
ności i w średniowieczu, poczuj się jak prawdziwy legioni-
sta Cezara czy piechur Hannibala, lub stań się wikińskim 
wojownikiem.

Sprawdź ile waży karabinek m4 lub ak-74, załóż kami-
zelkę taktyczną i poczuj się jak w najnowszym Battelfiel-
d-zie, czy Call of Duty. Zobacz jak wygląda prawdziwy 
ekwipunek i ile jego jest. Na koniec spróbuj swoich sił  
w wysoko strategicznej karcianej grze prosto ze świata 
magii, czy zdołasz pokonać przeciwnika lub pozbawić go 
wszystkich kart?

Nieważne czy jesteś duży czy mały, czy jesteś chłopa-
kiem czy dziewczyną, przyjdź i zobacz, co robimy, może 
dołączysz do grona pasjonatów?
godz. 15:00 -  start,
godz. 15:15 - główna prezentacja gry Warhammer RPG  
i wielu innych,
godz. 16:15 - główna prezentacja gry Warhammer Fantasy 
Battle,
godz. 17:15 - główna prezentacja grup rekonstrukcji histo-
rycznej,
godz. 18:15 - główna prezentacja grupy Air Soft Guns,
godz. 19:15 - główna prezentacja gry Magic the Gathering,
godz. 20:00 - zakończenie.
Przez cały czas będą trwały prezentacje na wyznaczonych 
stanowiskach.

24 marca 2013 r. o godz. 16.00 
– z cyklu „Teatrzyk w walizce” 
zapraszamy na przedstawienie

 

 „Mały muzykant 
z Lutosławic, czyli 

opowieść o dzieciństwie 
Witolda Lutosławskiego”

                            Teatru Wariacja
 

 

                                  Przedstawienie opowiada o pierwszych latach życia 
Witolda Lutosławskiego. W scenerii wycinanek podlaskich 
odbędą się wyprawy w ostępy wiejskie, skąd przychodziły 
do niego pomysły na piosenki dla dzieci, opowieści  
o „witkowej” kurze Kopci,  a także przygody z Drozdowa, 
dworu przodków, gdzie mieszkał mały Witek zanim stał się 
Wielkim Kompozytorem. 

Po przedstawieniu odbędzie się ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród laureatom XII Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Pisanka i Palma”.

Wstęp 10 zł/dziecko.

Proponujemy...

Wszystkim Czytelnikom WN
 i naszym nokowym Gościom

życzymy 
słonecznych i rodzinnych

Świąt Wielkanocnych
Dyrekcja i Pracownicy NOK

Z radością informujemy, że NOK PęD BAND 
prowadzony przez Marka Rejnowicza po raz drugi  

w tym roku zdobył nagrodę. Tym razem Zespół w ka-
tegorii wiekowej 14 - 16 lat otrzymał Wyróżnienie na 
XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dzieci 
i Młodzieży „Rozśpiewany Wawer” w Warszawie. 

GRATULUJEMy!!!
Więcej o Zespole na www.nok.pl

Piotr Pilch
Organizator spotkania
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Roma Gąsiorowska 
w „Ki”nie Nokowym 
  Jedna z najoryginalniejszych 
w ostatnich latach kobiecych 
postaci polskiego kina i jedna 
z najciekawszych aktorek 
młodego pokolenia. A to wszystko 
dokładnie dwa tygodnie po 
Dniu Kobiet w Nadarzynie. W 
marcowym Kinie Nokowym 
zobaczymy „Ki” – pełnometrażowy debiut fabularny 
Leszka Dawida (reżysera m. in. słynnego już „Jestem 
Bogiem”). Naszym gościem będzie Roma Gąsiorowska, 
która za rolę w tym filmie otrzymała Złotego Lwa  
w kategorii Najlepsza Pierwszoplanowa Rola Kobieca 
oraz nagrodę dla Najlepszej Aktorki sezonu 2010/2011 na 
rozdaniu Złotych Kaczek. 

Zapraszamy 22 marca o 19.00 
WSTęP WOLNy!

„Ki” 
Film fabularny; Produkcja: Polska, 2011
Dane techniczne: Barwny. 99 min.
Reżyseria: Leszek Dawid; Scenariusz: Paweł Ferdek, 
Leszek Dawid; Zdjęcia: Łukasz Gutt,
Scenografia: Ewa Skoczkowska
Dźwięk: Leszek Freund, Karol Mańka,
Montaż: Jarosław Kamiński,
Produkcja: Skorpion Art,
Obsada aktorska: Roma Gąsiorowska, Adam Woronowicz, 
Kamil Malecki, Dorota Pomykała, Krzysztof Ogłoza, 
Sylwia Juszczak, Agnieszka Suchora, Barbara Kurzaj, 
Izabela Gwizdak, Krzysztof Globisz, Agata Kulesza, 
Aleksandra Justa i inni.
Film dedykowany Pawłowi Rakowskiemu.
    Opis: główna bohaterka – Ki (Roma Gąsiorowska) nie zgadza 
się na ograniczenia jakie narzuca jej zajmowanie się własnym 
dzieckiem. Nie chcąc powielać schematu własnej matki, 
ucieka od stereotypu samotnej, umęczonej kobiety z dzieckiem. 
Stara się żyć kolorowo, szybko i intensywnie. Związki Ki  
z mężczyznami nie należą do obiecujących, choć właśnie trudne 
relacje pomagają jej dojrzeć do miłości i odpowiedzialności 
za siebie i swojego synka. Obowiązkami opieki nad małym 
umiejętnie obdziela towarzystwo wokół siebie. Kocha swojego 
synka, ale jednocześnie chce się realizować na innych polach.
Ucieka w świat prowizoryczny i rozdmuchany, mieniący 
się blichtrem, który ją pociąga. Ucieka w świat, do którego 
aspiruje, a którego częścią nigdy nie będzie. Spotkany po 
drodze Miko to zderzenie z odległym biegunem, do którego 
nigdy nie dotrze. Mimo to biegun magnetyzuje i intryguje…
www.skorpionarte.pl/film/ki/
Roma Gąsiorowska – urodzona w Bydgoszczy w roku 
1981. Już w młodości interesowała się aktorstwem.  
W liceum była założycielką i aktorką teatru amatorskiego. Do 
szkoły teatralnej dostała się za drugim podejściem. W 2005 
ukończyła wydział aktorski krakowskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej. Za rolę w dyplomowym przedstawieniu 

otrzymała nagrodę dla młodego aktora na XLV Kaliskich 
Spotkaniach Teatralnych. Jeszcze na studiach dostała 
propozycję współpracy z warszawskim teatrem Rozmaitości. 
Początkowo były to tylko warsztaty aktorskie. Z biegiem 
czasu zaowocowały stałym etatem. Mimo stałej pracy na 
deskach teatru aktorka zagrała w kilku filmach. Będąc na 
drugim roku studiów zadebiutowała rolą w filmie Jerzego 
Stuhra „Pogoda na jutro”. Potem przyszły kolejne role  
w takich filmach jak m.in: „Tatarak”, „Wojna polsko-ruska”, 
„Moja krew”, „Zero”, „Sala samobójców”. Szerokiej 
publiczności znana, jako policjantka Monika Grochowska 
z serialu „Pitbull”.

Na podstawie: www.klaps.pl/osoba/92750/Roma.Gasiorowska

AKADEMIA RODZINNA 
ZAPRASZA

Jeśli chcesz...
ciekawie spędzać popołudnie ze swoim •	
brzdącem
poznać wiele ciekawych i prostych zabaw•	
spotkać innych rodziców z dziećmi w wieku •	
twojego malca

                                                                   
przyjdź na NOKUSIA

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 
1 - 4 LATA WRAZ 

Z RODZICAMI
Zajęcia odbywają się: 

wtorek godz. 10:00, środa godz. 10:00, 
czwartek godz. 16:00

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn

Zajęcia podzielone są na dwie części: 45 min. zabawy 
animowane przez prowadzącą, a następnie swobodna 
zabawa dzieci (ok. 45 min.). Rodzice czynnie uczestniczą 
w pierwszej części natomiast drugą wykorzystują na 
wymianę doświadczeń i wsparcie.

Zajęcia mają na celu:
stymulację rozwoju poznawczego dziecka oraz • 
ćwiczenie obszarów percepcji wzrokowej i słuchowej 
oraz zwiększenie zdolności koncentracji na 
wykonywanym zadaniu i słuchaniu poleceń,
zmniejszenie lęku przed grupą rówieśniczą oraz • 
rozwój zdolności manualnych i kreatywności, 
wzmocnienie samooceny dziecka poprzez realizację 
zadań dostosowanych do jego umiejętności.

ZAPISY TELEFONICZNE: 501 275 002 lub 
przez e-mail: zapisy@akademiarodzinna.org.pl 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, 
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

ORGANIZATOR: AKADEMIA RODZINNA
Zapraszamy!
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Rubrykę KULTURA redaguje Kamila Michalska 
- Dyrektor NOK

Inicjatywa fundacji Be Proactive
zaprasza na cykl spotkań z serii „Odkrywcy”.

„W wodnych odmętach z piratami”
Zajęcia dla całej rodziny

Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Zapraszamy dzieci w wieku 1-12 lat wraz z rodzicami.
W programie: poznanie pirackich pieśni i zwyczajów, wodne eksperymenty, budowa pirackiego okrętu, rybne przysmaki.
Zajęcia trwają 120 min. Składają się z zabaw ruchowych, eksperymentów fizycznych, majsterkowania i zadań kulinarnych 
Dziecko pozostaje pod opieką rodzica, który aktywnie wspiera je w wykonywaniu zadań proponowanych przez osobę 
prowadzącą.

I spotkanie 23.03.2013 r. - sobota godz. 10.30 – 12.30
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECyDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Tel: 501 275 002
Koszt uczestnictwa: 1 dziecko + 1 osoba dorosła - 40 zł 

Terminy pozostałych spotkań z cyklu:
„Wichry i wietrzyki” 13.04.2013 r.
„Wyprawa do wnętrza Ziemi” 18.05.2013 r.
„Globalna wioska” 15.06.2013 r.
Szczegółów szukajcie na: www.akademiarodzinna.org.pl oraz www.nok.pl; e-mail: zapisy@akademiarodzinna.org.pl

                            ORGANIZATOR:

Partnerzy:

6 kwietnia, godz. 19.00
„Wieczór z Czechowem”

Zapraszamy do obejrzenia jednoaktówek 
Antoniego Czechowa w wykonaniu 

Grupy Teatralnej „T-Art”, 
oraz NOK-Teatru

W wykonaniu aktorów T-Artu zobaczą Państwo „ O szko-
dliwości palenia”, „Dyplomację” i „Niedźwiedzia”. 

NOK!Teatr pokaże swoje „Oświadczyny”.

    Czechow koncentruje się na ludzkich charakterach, 
bawi i zaskakuje celnymi obserwacjami, przewrotnie, re-
alistycznie i finezyjnie kreśli portrety ludzi ze wszystkimi 
ułomnościami. Jednoaktówki są utworami pełnymi dowci-
pu, akcji, dynamizmu i znakomitych dialogów. Z pozoru  
różne historie łączy wspólny mianownik - uczucia.

    Grupa Teatralna „T-Art” przy DK „Rakowiec” powsta-
ła w 2009 r. Założył ją Artur Jasiński. Na początku składa-
ła się z wychowanków teatru prowadzonego przez Halinę  
i Jana Machulskich - w listopadzie 2009 roku zrealizowali 
pierwszą premierę „Okno” według opowiadania Ireneusza 
Iredyńskiego. 
W 2010 r. dołączyły kolejne osoby z doświadczeniem ak-
torskim oraz mimowie.

Jednoaktówka „O szkodliwości palenia tytoniu” w 2011 r. 
otrzymała II miejsce na IX Ogólnopolskich Spotkaniach  
z Monodramem o Złotą Palmę Pegaza w Suwałkach. 
Ostatnią premierą Grupy był spektakl przygotowany na 
podstawie jednoaktówki Czechowa: „Jubileusz” oraz opo-
wiadania tegoż autora: „Dyplomacja”.

    NOK! Teatr powstał w 2011 r. Na początku był... casting 
do przedstawienia „Dulska” na podstawie Moralności Pani 
Dulskiej  Gabrieli Zapolskiej. Tak się szczęśliwie złożyło, 
że przyszło tyle osób ile było... ról. Po roku (z dużymi prze-
rwami) prób 5 listopada 2011 r. odbyła się pierwsza premie-
ra NOK Teatru, w reżyserii Kamili Michalskiej. Spektakl 
otrzymał Nagrodę Publiczności, a Anna Balsam Nagrodę 
aktorską na IV Mazowieckim Przeglądzie Teatralnym „To-
talnie Teatralnie 2012” w Grodzisku Mazowieckim. 
Kolejną premierą były przygotowane specjalnie na 13. Uro-
dziny NOK „Rozmówki (przed) Małżeńskie na podstawie 
jednoaktówek Gurne’ya (Problem) i Czechowa (Oświad-
czyny). 
Obecnie trwają próby do przedstawienia „Jestem zabój-
cą” Aleksandra Fredry. W NOK! Teatrze grają mieszkańcy 
Gminy Nadarzyn.
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Sport

 „historyczny” sukces siatkarek
    Siatkarki GLKS Nadarzyn wywalczyły brązowy medal 
w Mistrzostwach Mazowsza w kategorii kadetek.

    Dla nadarzynianek był to sukces okupiony ogromnym wy-
siłkiem. Młoda drużyna stworzona w ciągu trzech lat musiała 
przebijać się do Mistrzostw od II mazowieckiej ligi kadetek, 
przez liczne repasaże i play - offy. W styczniu zespół trapio-
ny licznymi kontuzjami w ciągu 12 dni musiał rozegrać, aż 
8 spotkań. Do tego dziewczęta z powodu chorób i kontuzji 
starszych koleżanek „ciągnęły” także I ligę juniorek. Dlatego 
znalezienie się w gronie  pięciu najlepszych zespołów w wo-
jewództwie i sam udział w Mistrzostwach Mazowsza był już 
ogromnym sukcesem. 

    W samych Mistrzostwach dziewczęta zagrały niezwykle 
ambitnie, choć siatkarsko nie bardzo nam szło, dzięki deter-
minacji i waleczności zdołaliśmy wywalczyć brązowy me-
dal i najniższe miejsce na podium. W historii sportu nada-
rzyńskiego jest to pierwszy medal drużyny z naszej gminy 
w grach zespołowych w Mistrzostwach Województwa.  
Skład zespołu: Marta Ćwiertniewicz (kapitan), Magdalena 
Zembrzuska, Klaudia Alagierska, Iwona Zuzel, Ewelina 
Brzezińska, Karolina Brzezińska, Agnieszka Krupińska, 
Karolina Głodek, Andżelika Wielądek, Karolina 
Ziembińska, trener Dariusz Zwoliński i II trener Damian 
Krzemiński.
    Dwa tygodnie później nasze kadetki zagrały w 1/8 
finałów Mistrzostw Polski. Turniej został rozegrany  
w Lublinie w dniach 8 - 10 lutego 2013 r. Mimo ambitnej 
postawy i dobrej gry kadetki GLKS Nadarzyn nie zdołały 
awansować do 1/4 Mistrzostw Polski i zajęły III miejsce. 
Po zwycięstwie pierwszego dnia nad ekipą MUKS Piątki 
Sandomierz (3-1), drugiego dnia przegrały 3-1 z gospody-
niami TSP Lublin (1-3), a w ostatnim meczu z najlepsza 
ekipą turnieju EKS Skra Bełchatów (0-3).
   Nadarzynianki szanse awansu zaprzepaściły w meczu 
z gospodyniami. Zawodniczki z Lublina były w zasię-
gu naszych dziewcząt. Jednak w decydującym starciu 

Nadarzyński tenis stołowy 
 za granicą

W  lutym tenisiści stołowi GLKS Nadarzyn startowali przede 
wszystkim w licznych zawodach międzynarodowych w ramach 
cyklu Pro - tour Junior (zawody Pucharu Świata Juniorów  
i Kadetów). Dobrze zaprezentowała się w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Czech Juniorek - Czech Junior Open ITTF - 
zawodniczka GLKS Wanzl Scania Nadarzyn Sandra Wabik. 
Popularna „Sardyna” wywalczyła brązowy medal w grze po-
dwójnej (w parze z Natalią Bajor z AZS Wrocław) i była o krok 
od medalu w turnieju singlistek. W ćwierfinale gry pojedyńczej 
Sandra przegrała po 7 setowym  meczu z Rumunką Bernadettą 
Balint 12 - 10 w ostatniej decydującej partii. Wśród juniorów 
na uwagę zasługuje występ Michała Bańkosza. Zawodnik 
Nadarzyna przegrał w 1/8 turnieju singlowego z silnym gra-
czem z Francji. Dwa dni później reprezentacja polskich ju-
niorek (w składzie z Sandrą Wabik) wywalczyła złoty medal  
w turnieju drużynowym Czech Junior Open. O włos od medalu   
w Czech Kadetet Open ITTF był także Aleksander Werecki. 
Młody zawodnik GLKS odpadł w ćwierćfinale gry podwójnej 
i pojedyńczej. W jednym i drugim przypadku Alek był o kilka 
piłek od awansu do strefy medalowej.

To co nie udało się w Czechach Sandra Wabik uczyniła 
na kolejnych zawodach Pucharu Świata w szwedzkim Orebro, 
gdzie wraz ze swoją partnerką deblową (N. Bajor) wywalczyły 
złoty krążek w grze podwójnej.

Tenis stołowy Piłka siatkowa

Medale w Mistrzostwach Polski Seniorek

W rozgrywanych w Ostródzie w dniach 1 - 3 marca 
Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym  
reprezentanci Nadarzyna zdobyli trzy medale.

I n d y w i d u a l n ą 
Mistrzynią Polski 2013 
roku została Antonina 
Szymańska (na fot. obok 
z trenerem Zbigniewem 
Grześlakiem). Popularna 
Tosia drugi medal kolo-
ru srebnego wywalczyła  
w grze deblowej z Moniką 
Pietkiewicz z Lidzbarka 
Warmińskiego. 

Złoto w grze podwójnej zdobyły Klaudia Kusińska (GLKS 
Nadarzyn) i Magdalena Szczerkowska (wychowanka GLKS 
Nadarzyn od roku SKTS Sochaczew).

 

Aleksander Werecki  międzynarodowym 
mistrzem i wicemistrzem Włoch kadetów 

    W rozgrywanych w Lignano - Włochy - Pro - tour cadet ITTF 
Open zawodnik GLKS Wanzl Scania Nadarzyn Aleksander 
Werecki w parze z Tomaszem Kotowski (Energia Toruń) 
wywalczyli złoty medal w turnieju drużynowym i srebny  
w grze podwójnej. Jest to kolejny medal Alka w tym roku  
w zawodach z cyklu Pro - Tour (Puchar Świata Kadetów).

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. G
LKS

Medalistki
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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 dochodowe-
go 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” Rusiec - harmonogram pracy
Informujemy, że kompleks boisk sportowych 

„Orlik 2012” w Ruścu przy ul. Górnej 
w marcu 2013 r. czynny będzie: wtorki - soboty 

w godzinach 14.00 - 19.00. W pozostałych 
dniach i godzinach istnieje możliwość rezerwacji 
obiektu dla grup zorganizowanych liczących co 

najmniej 10 osób.
Rezerwacji dokonać można z wyprzedzeniem 

4 dni, pod numerem telefonu: 692 767 250.
Witold Siwiec - Animator sportu

UWAGA!!!
Organizatorzy informują, że są wolne miejsca 

do udziału w Młodzieżowej Nadarzyńskiej 
Lidze Szóstek Piłkarskich.

Drużyny można zgłaszać do dnia 20 marca 2013 r. 
pod numerem telefonu: 692 767 250.

Regulamin turnieju na stronie: 
www.nadarzyn.pl/pliki/l6.pdf

Witold Siwiec - Animator sportu

przeciwniczki okazały się lepsze. Akurat w tym spotka-
niu część naszych siatkarek nie potrafiła poradzić sobie 
z presją jaką była stawka meczu. Mimo ambitnej posta-
wy zbyt wiele rzeczy nam nie wychodziło, a liczba pro-
stych niewymuszonych błędów (zepsute zagrywki, proste 
błędy w ataku i obronie) przy bardzo dobrej grze w obronie 
rywalek zadecydowała o naszej porażce. Prowokowane 
przez miejscowych kibiców dziewczęta w końcówce tego 
spotkania miały duże problemy z opanowaniem nerwów.  
W ostatnim meczu ze Skrą Bełchatów również nie 
brakowało spięć pod siatką. W tym pojedynku jed-
nak rywalki (ubiegłoroczne półfinalistki MP) były 
po prostu siatkarsko lepsze od naszych zawodniczek. 
Kolejność turnieju:
1. EKS Skra Bełachatów - awans do 1/4 MPK; 
2. TPS Lublin - awans do 1/4 MPK;
3. GLKS Nadarzyn - (najlepsza zawodniczka zespołu Magda-
lena Zembrzuska);
4. MUKS Piątka Sandomierz.

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 
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SEKCJA  BIEGOWA  GLKS  NADARZYN

• 20 stycznia udział w Biegu Chomiczówki w Warszawie 
– 15 km 261 miejsce (9 w kat. wiekowej) zajął Stanisław 
Kamiński z Nadarzyna czas 1 godz. 9 min 16 sek. 519 miejsce 
Piotr Gajak z Młochowa z czasem 1 godz. 17 min 5 sek. 531 
m. Ryszard Piotrowski z Ruśca z czasem 1 godz. 17 min 28 
sek. i 816 miejsce (86 wśród kobiet)  Marta Poźniak z Ruśca 
czas 1 godz. 26 min 18 sek.
• 9 lutego pojechaliśmy do Stoczka Łukowskiego na Bieg 
Uliczny „Grzmią pod Stoczkiem Armaty”. Zimowa pogo-
da (ślisko i śnieg) - 7 stopni, spowodowała małą frekwencję 
zawodników (tylko 200 osób). 61 miejsce zajął Stanisław 
Kamiński z czasem 45 min 13 sek. (Jacek Nowocień zajął 21 
miejsce, 3 w kat. wiekowej z czasem 39 min 2 sek. - red.).
• 9 lutego Bieg Wedla w Warszawie. W biegu dla szkół pod-
stawowych, dystans około 2 km 21 miejsce zajął Grzegorz 
Stefański z SP Rusiec. Na dystansie 5 km 430 m 73 m. zajęła 
Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi z czasem 27 min 13 sek. 
a na 9 km 30 miejsce zajął Andrzej Polak z Nadarzyna z cza-
sem 38 min 45 sek.
• 16 lutego nastąpiła inauguracja Grand Prix Warszawy 2013 
– 10 km. Warunki biegu były bardzo trudne, biegliśmy przez 
Las Kabacki – ścieżki pokryte śniegiem i lodem. W pierwszym 
biegu wystartowało 354 zawodników z kadrowiczem Polski 

Jakubem Nowakiem z Warszawy – wygrał z czasem 30 min 
53 sek. Z Gminy Nadarzyn wystartowały 3 osoby. 116 miejsce 
(4 w kat. wiekowej) zajął S. Kamiński z czasem 47 min, 222 
m. (4 w kat. wiekowej) Katarzyna Stefańska z czasem 53 
min 28 sek., 261 miejsce (15 w kat. wiekowej) Jerzy Babiński 
z Nadarzyna z czasem 55 min 25 sek. (J. Nowocień 14 m.  
(1 w kat. wiekowej) z czasem 39 min 2 sek. - red.). 
• 24 lutego odbył się XXXIII Półmaraton Wiązowski – 21,1 
km. W biegu wystartował S. Kamiński, zajął 254 m. z czasem 
1 godz. 41 min 53 sek. GRATULUJĘ!!! JESZCZE MOŻNA 
ZAPISĆ SIę DO PóŁMARATONU WARSZAWSKIEGO – 
DySTANS 21,1 KM - to piękna impreza biegowo - rekreacyj-
na i super trasa z metą przy Stadionie Narodowym.
         Trwają zapisy do I Cross Maraton Nadarzyn 
w Młochowie. Zachęcam mieszkańców Gminy Nadarzyn 
do udziału w biegu – dystanse 5 km, 21,1 km i maraton 

42,195 km. Impreza odbędzie się 20 kwietnia o godz. 9.00 
w Młochowie. Zapisy i informacje na stronie inernetowej 

www.biegiemprzezpolske.pl  
            

Najbliższe zawody: 9 marca – Bieg na szczyt Rondo 1 
– 38 pięter; 16 marca – Grand Prix Warszawy – 10 km;  
24 marca – 8 Półmaraton Warszawski – 21,1 km; 7 kwietnia 
– Bieg w Książenicach – 5 i 10 km.          www.biegi.pl

Jacek Nowocień - Trener i opiekun sekcji biegowej

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.

Kolegium redakcyjne: Dorota Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wacławiak, 
Justyna Zalesińska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści 

zawarte w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. 
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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
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