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Radni podpisani pod oświadczeniem: Renata Bajerska, 
Andrzej Jakubowski, Sylwester Karolak, Jan Perzyna, Andrzej 
Pietrzak (także sołtys Strzeniówki), Danuta Wacławiak, 
Eugeniusz Kucharski (także sołtys Nadarzyna I) , Włodzimierz 
Wiśniewski, Marcin Karczmarczyk, Elżbieta Zdzebel, Maciej 
Szmel, Krzysztof Burakowski (także sołtys Walendowa).

Sołtysi podpisani pod oświadczeniem: Mirosław Wojtysiak, 
Jerzy Czarnecki, Sławomir Kucharski, Maciej Zalewski, 
Mirosław Chruściak, Henryka Pęzior, Grzegorz Zalewski, 
Agnieszka Palmowska, Bogdan Perzyna, Elżbieta 
Kościelnicka, Eugeniusz Głuszak, Stanisław Żukowski.
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Gmina Nadarzyn przejęła od 1 lipca 
2013 r. obowiązek odbierania od miesz-
kańców i zagospodarowania odpadów 
komunalnych (powstających w gospo-
darstwach domowych). Nowy system, 
dzięki współdziałaniu mieszkańców, 

Urzędu Gminy Nadarzyn oraz firmy odbierającej śmieci  
z terenu gminy funkcjonuje coraz sprawniej. 

Przypominamy, że obowiązek uiszczania opłat 
leży po stronie mieszkańców, a jedynym dokumen-
tem na podstawie którego należy wpłacać zadekla-

rowane kwoty jest deklaracja.

Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi

Ważne sprawy na bieżąco…
Inwestycje:

- Budowa hali widowiskowo – sportowej przy przedszkolu  
w Nadarzynie (ul. Sitarskich) została zakończona. Fot. 
obiektu na okładce WN. Wydane zostało pozwolenie na 
użytkowanie. W wybudowanym obiekcie na parterze znaj-
dują się m. in.: sala sportowo – widowiskowa, pomiesz-
czenie techniczne, dwie szatnie, toalety oraz zaplecze hi-
gieniczno - sanitarne. Natomiast na piętrze pomieszczenie 
techniczne i magazynowe. Powierzchnia użytkowa dobu-
dowanej części wynosi 326,10 m2, powierzchnia całkowi-
ta 387,98m2. Powstały obiekt przeznaczony jest do zajęć 
sportowych, rekreacyjncyh oraz okolicznościowych spotkań  
i imprez. Budowa została współfinansowana w ramach projek-
tu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie 
dla społeczności Gminy Nadarzyn”. Dofinansowanie wynosi 
500.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Całkowity koszt budowy: 966.936,24 zł.

-  Przebudowa drogi osiedlowej na działkach nr 887/17, 
887/2, 887/18, 886/2 przy ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie: 
inwestycja zakończona i odebrana. 
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wolicy przy  
ul. Ogrodniczej i Zielonej – inwestycja została zakończona  
w terminie i odebrana. 
- Kompleks oświatowy w Ruścu: złożony został wniosek  
o pozwolenie na budowę.  
- Roboty remontowo – budowlane w placówkach oświa-
towych – prace remontowe zaplanowane i prowadzone  
w okresie wakacji w publicznych placówkach oświatowych 
zostały zakończone w terminie. 
 - Izba Pamięci OSP Nadarzyn (ul. Warszawska 15) – inwe-
stycja jest w trakcie realizacji (fot.poniżej). Termin zakoń-
czenia przewidziany jest na 10 listopada br. 

- Remont i modernizacja parku – „Skwer przy ul. Lipowej  
w Nadarzynie” – I etap tj. część sportowa zakończony,  
w trakcie procedury uzyskiwania częściowego pozwolenia 

na użytkowanie. II etap inwestycji tj. część rekreacyjna 
zgodnie z zawartą umową ma zakończyć się do dnia 31 
października 2014 r. 
- Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Ruścu (fot.poniżej) w ramach projektu pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utwo-
rzenie miejsca rekreacyjno - edukacyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Ruścu – budowę zakończono i odebrano.   

- Remont odcinka drogi gminnej w Wolicy – zadanie za-
kończono. 
- Realizacja placów zabaw w ramach rządowego pro-
gramu RADOSNA SZKOŁA: plac zabaw przy Szkole  
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej oraz plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Młochowie,  termin zakończenia 
prac - 30 października 2013 r. 
- Przebudowa ulicy Karola Łoniewskiego w Kajetanach: 
obecnie na etapie sprawdzania ofert;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego: ulica 
Wiklinowa w Urzucie, ulica Porzeczkowa w Strzeniówce, 
ulica Przepiórki w Szamotach - obecnie na etapie sprawdza-
nia ofert;
- Remont ul. Jodłowej w Strzeniówce – trwają prace;
- Dostawa zabawek na plac zabaw zlokalizowany przy 
Przedszkolu w Młochowie oraz Przedszkolu w Wolicy – 
zadanie zostało wykonane.
- Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na remonty 
cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej.

Referat Inwestycji UG Nadarzyn 
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W dniu 4.04.2013 r. Wójt Gminy Nadarzyn przekazał do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od-
wołanie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsięwzięcia określonego jako 
„Budowa hali magazynowo – garażowej o powierzchni 2 tys. 
m2, przeznaczonej do magazynowania odpadów, wraz z bazą 
i wagą dla samochodów ciężarowych w Nadarzynie przy ul. 
Turystycznej na działkach o numerach ewid.: 391/8 i 392/9”. 

W decyzji tej Wójt Gminy Nadarzyn odmówił ustalenia 
warunków środowiskowych dla realizacji tej kontrowersyj-
nej inwestycji, podzielając obawy oraz zastrzeżenia wyrażane 
przez grupę mieszkańców i zarazem spełniając oczekiwania 
strony społecznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 
Warszawie decyzją z dnia 28.08.2013 r. uchyliło zaskarżoną 
decyzję i zwróciło ją do ponownego rozpatrzenia przez organ I 
instancji (Wójta Gminy Nadarzyn). 

Kolegium odwoławcze dysponowało pełnym materiałem 
dowodowym, zebranym podczas trwającego ok. 2 lat postę-
powania, nie podzieliło jednak w pełni stanowiska, jakie zajął 
Wójt Gminy Nadarzyn, wskazując m. in. na niedostatecznie 
uzasadnienie odmownej decyzji. 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie 
inwestycji firmy SIRCOM przy ul. Turystycznej w Nadarzynie 

W opinii SKO rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowej 
decyzji środowiskowej, opierające się na uznaniu przez organ 
I instancji racji strony społecznej, wyrażającej obawy o stan 
środowiska nie jest dostatecznym powodem dla odmowy 
ustalenia warunków środowiskowych. SKO wskazało, że 
właściwe organy (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Pruszkowie) dokonały pozytywnego uzgodnienia wa-
runków decyzji, natomiast z orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych wynika, że takie postanowienia są wiążące dla 
organów I instancji. SKO zauważyło, przywołując jeden z 
wyroków NSA, że organ wydający decyzję nie może opierać 
się wyłącznie na posiadanej wiedzy i skargach ludności, co 
należy odnieść do stwierdzeń zawartych w zaskarżonej decy-
zji, iż „Wójt Gminy Nadarzyn uznał racje strony społecznej, 
wyrażającej obawy o stan środowiska, zagrożenie sanitarne, 
uciążliwości inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
zabudowy mieszkaniowej, wzrost zagrożeń związanych z na-
tężeniem ruchu ciężkich pojazdów transportujących odpady, 
wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie po-
ziomu hałasu”. 

Zdaniem SKO należało uwzględnić pozytywne wyniki za-
warte w przedstawionym przez inwestora raporcie o oddziały-
waniu na środowisko, a także odnieść się do zgodności z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego, należało 
również wyjaśnić naturę zarzutów stawianych przez stronę 
społeczną i dowieść ich zasadności, a nie ograniczyć się do 
ich uznania.

Konsekwencją takiego orzeczenia SKO będzie kontynu-
owanie postępowania administracyjnego i wydanie kolejnej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

DEKLARACJE:
  Każdy właściciel posesji musi złożyć deklarację o wy-
sokości opłaty za wywóz śmieci z zamieszkanej posesji.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie  
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
- Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Nadarzyn 
oraz na stronie internetowej gminy www.nadarzyn.pl
- Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn (osobiście w kancelarii lub przesłać listownie).  
W najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony odpowiedni 
formularz deklaracji w internecie. 
- W zabudowie wielorodzinnej deklarację może złożyć zarząd-
ca lub osoba upoważniona przez zarząd spółdzielni (na mocy 
uchwały członków spółdzielni). 

OPŁATY:
Każdy właściciel posesji w złożonej deklaracji określa wysokość 
opłaty, którą ma obowiązek uiścić na rzecz Gminy Nadarzyn do 
dnia 10 każdego miesiąca, licząc za poprzedni miesiąc rozlicze-
niowy. Opłata naliczana jest wg stawek, które uchwaliła Rada 
Gminy Nadarzyn, na podstawie kalkulacji kosztów obsługi. 
Wysokość opłaty jaką ma uiścić właściciel nieruchomości jest 
uzależniona od: liczby osób zamieszkujących na posesji, sposo-
bu zbierania śmieci (segregowane lub nie segregowane), przy- Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. ochrony środowiska

   W toku prowadzonego postępowania inwestor uzyskał 
aprobatę właściwych organów nadzoru środowiskowego 
i sanitarnego, nie istniały uwarunkowania planistyczne 
zabraniające lokalizacji takiej inwestycji. Jednakże Wójt 
Gminy Nadarzyn, korzystając ze swych uprawnień wydał 
decyzję niekorzystną dla inwestora, natomiast zgodną  
z odczuciem społecznym, w tym uwzględniając obawy 
mieszkańców. SKO zakwestionowało to orzeczenie. Sądy 
administracyjne w takich przypadkach nakazują twarde 
stosowanie się do litery prawa, bez zbytniego liczenia się  
z opinią społeczną.  

Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. ochrony środowiska

sługującej ulgi.
STAWKI OPŁAT:

• przy zbieraniu  nieselektywnym (bez segregowania) staw-
ka opłaty na 1 osobę/miesiąc wynosi 12 zł,
• przy segregowaniu odpadów, stawka opłaty na 1 osobę/
miesiąc wynosi 7 zł, a na kolejne osoby zamieszkujące 
nieruchomość - powyżej 5. (za osobę 6, 7 itd.) stawka wy-
nosi 3,50 zł - w oparciu o te stawki należy obliczyć wyso-
kość miesięcznej opłaty i wpisać do deklaracji. 
Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Gminy lub na konto: 

Urząd Gminy Nadarzyn, 
 ul. Mszczonowska 24,  05 – 830 Nadarzyn, 

61 8017 0002 0000 0260 2000 0102 
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się  
z referatem Urzędu Gminy Nadarzyn 

zajmującym się gospodarką odpadami:
Tel. 22 729 81 85 wew. 140, 141, 143, 144 

e-mail: srodowisko@nadarzyn.pl,
odpadykomunalne@nadarzyn.pl

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu wraz  
z harmonogramem odbierania śmieci znajdują się na stronie 

www.nadarzyn.pl w zakładce „ochrona środowiska”. 
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Inwestycje - podsumowanie 2007 - 2013

  Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowa-
nych w 2007 r. można zaliczyć: budowę sieci wodocią-
gowej w Szamotach, modernizację stacji uzdatniania wody  
w Walendowie, budowę ul. Szkolnej w Ruścu, budowę na-
kładek bitumicznych: w ul. Poziomkowej w Starej Wsi,  
ul. Młodości, ul. Kanarkowej w Młochowie, ul. Żółwińskiej 
w Nadarzynie, ul. Bielińskiej oraz ul. Łącznej w Urzucie,  
w Krakowianach, w Woli Krakowiańskiej; budowę kładki 
dla pieszych na rzece Utracie w Walendowie, przebudowę 
ul. Mokrej w Kajetanach; budowę chodnika: ul. Jeżynowa  
w Starej Wsi, ul. Wierzbowa w Nadarzynie, ul. Młochowska 
w Rozalinie. Ponadto zakupiono nadwozie wozu bojowego 
pożarniczego na potrzeby OSP Młochów; aparaty powietrz-
ne dla OSP Młochów. 
   W 2007 r. miała miejsce rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie; budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, rozbudowa 
Przedszkola w Młochowie, zakup autokaru, budowa kanali-
zacji sanitarnej w Nadarzynie, budowa kanalizacji Młochów 
- Rozalin i modernizacja oczyszczalni ścieków w Młochowie; 
budowa kanalizacji w Ruścu i Starej Wsi; budowa oświetle-
nia ulicznego, zakup dla SPG ZOZ Nadarzyn wyposażenia 
do gabinetu rehabilitacji oraz sprzętu komputerowego dla 
przychodni w Nadarzynie i Młochowie. Wykonano obelisk 
na cmentarzu w Nadarzynie. Ponadto przygotowane zostały 
dokumentacje projektowe do inwestycji przeprowadzonych 
w kolejnym roku. 

 Największe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 
r.: budowa nakładki  bitumicznej w ul. Rosy w Kajetanach, 
ul. Lazurowej w Urzucie, ul. Południowej, ul. Bajkowej 
i Baśniowej w Starej Wsi; ul. Górnej, ul. Nadrzecznej w 
Ruścu; ul. Zielonej w Wolicy; ul. Cisowej w Kajetanach, 
ul. Kawalerskiej w Rozalinie, w Woli Krakowiańskiej, ul. 
Magnolii w Strzeniówce, ul. Spokojnej w Nadarzynie; budo-
wa chodnika i nakładki bitumicznej: ul. Parkowa i Piaskowa w 
Rozalinie oraz ul. Pogodna w Nadarzynie; budowa chodnika: 
ul. Akacjowa w Nadarzynie;  ul. Spacerowa w Strzeniówce. 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć zre-
alizowanych w kolejnych latach.
Zakup: aparatów powietrznych dla OSP Nadarzyn, moto-
pompy dla OSP Młochów, ciężkiego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla OSP 
Nadarzyn, autokaru, aparatury medycznej i wyposażenia dla 
ZOZ Nadarzyn. Modernizacja boisk i bieżni przy Szkole 
Podstawowej w Młochowie. Remont sali gimnastycznej z 
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie. Budowa 
kanalizacji w Ruścu, Starej Wsi i ulicy bocznej od ul. 
Mszczonowskiej w Nadarzynie oraz w Kajetanach. Budowa 
stacji odwadniania osadu – oczyszczalnia Nadarzyn, a także 
budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

   W latach 2007 - 2013 z budżetu Gminy Nadarzyn 
wydatkowano ogółem 421.021,796,73 zł, z czego wy-
datki inwestycyjne wyniosły 147.585,856,74 zł, co 
daje średnią 32,9% całości wydatków.
   Poniżej przedstawiamy informacje o realizacji inwestycji 
w latach 2007 - 2013, które obrazują poziom zaangażowania 
środków gminy w rozwój infrastruktury.

  Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowa-
nych 2009 r., można zaliczyć: rozbudowę i przebudo-
wę stacji uzdatniania wody w Walendowie, budowę od-
cinków sieci wodociągowych w Starej Wsi, Rozalinie, 
Ruścu, Strzeniówce, Szamotach i Wolicy; budowę na-
kładki bitumicznej: ul. Zielona w Wolicy, ul. Echa Leśne  
w Urzucie, budowę pieszo-jezdni w ul. Maciejki w Nadarzynie. 
Ponadto wykonana została dokumentacja projektowa m.in. 
na nakładki bitumiczne wykonane w 2010 roku. Zakupiono: 
samochód strażacki i zestaw uniwersalnych narzędzi hydrau-
licznych dla OSP Nadarzyn oraz mikrobus. Powstały kolej-
ne odcinki kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie: ul. Leśna  
i Podleśna boczna od ul. Pruszkowskiej; w Strzeniówce;  
w Szamotach. Zbudowano kolejne odcinki oświetlenia ulicz-
nego. Przeprowadzono rewaloryzację parku w Młochowie 
oraz budowę boiska „ORLIK” w Kostowcu.

   Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowa-
nych 2010 r., można zaliczyć: budowę nakładek bitumicz-
nych: w Woli Krakowiańskiej, w Parolach, na ul. bocznej od  
ul. Baśniowej oraz ul. Tarniny w Starej Wsi  
w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie, w ul. 
Gołębiej i Orlej w Kajetanach, w ul. Tujowej w Strzeniówce, w  
ul. Górnej w Parolach oraz w Krakowianach. Zbudowano 
kanalizację i nawierzchnię z kostki betonowej w Ruścu ul. 
Majowej w Szamotach i Kajetanach. Powstały nowe odcinki 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

   Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowanych 
2011 r., można zaliczyć: budowę budynków z lokalami so-
cjalnymi oraz boiska ORLIK w Ruścu, budowę chodnika  
w ul. Błońskiej; budowę drogi w ul. Zielonej w Wolicy, bu-
dowę budynku Urzędu Gminy. Rozbudowano oczyszczal-
nię ścieków w Nadarzynie, powstały kolejne odcinki kana-
lizacji w Strzeniówce, w Walendowie, w Nadarzynie (ul. 
Narcyzowa, ul. Akacjowa, ul. Kalinowa). Przeprowadzono 
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy, a tak-
że powstały kolejne odcinki oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy. 

Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowanych 
2012 r., można zaliczyć: zakup samochodu strażackiego dla 
OSP Nadarzyn, budowę placów zabaw przy SP Nadarzyn  
i SP Kostowiec, budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
w Wolicy, budowę oświetlenia ulicznego w Parolach oraz  
w Urzucie (ul. Chabrowa). Wykonano dokumentację pro-
jektową sali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie, do-
kumentację zagospodarowania skweru przy ul. Lipowej 
w Nadarzynie. Wykonano tablice przy obelisku i inne 
prace restauratorskie w kwaterze polowej na cmentarzu  
w Nadarzynie.

Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowanych 
w I półroczu 2013 r., można zaliczyć: budowę hali widowi-
skowo-sportowej w Nadarzynie, budowę kolejnych odcinków 
kanalizacji w Wolicy, rozbudowę SUW Bieliny – wykonanie 
dwóch nowych studni głębinowych, remont i modernizacja 
parku „Skwer przy ul. Lipowej w Nadarzynie” – I etap część 
sportowa; przebudowę ul. Kwiatu Paproci w Strzeniówce; 
budowa nakładki bitumicznej w Nadarzynie (ulica boczna 
od ul. Mszczonowskiej), budowa nakładki bitumicznej i ka-
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Pani Stanisławie Olesińskiej 
wyrazy ubolewania i współczucia 

z powodu śmierci 
Męża 
składają 

Sołtys oraz Rada Sołecka Rozalina

Pani Joannie Hernik 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIA

składają 

Dyrekcja oraz Pracownicy SP Nadarzyn 

nalizacji w Ruścu w ul. Promienistej. Wykonano dokumen-
tację projektową budowy dróg: nakładka ul. Łoniewskiego 
w Kajetanach; przebudowy: ulicy Przepiórki w Szamotach, 
ulicy Porzeczkowej w Strzeniówce oraz ulicy Wiklinowej  
w Urzucie. Wykonano projekt budowy kanalizacji w 
Starej Wsi, a także dokumentację projektową budowy 
szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową  
w Ruścu.

Realizacja w/w inwestycji motywowana była rosną-
cymi potrzebami zwiększającej się liczby mieszkańców 
gminy, oczekiwaniami społecznym co do podniesienia 
standardów życia oraz możliwościami pozyskiwania ze-
wnętrznych źródeł finansowania. Należy zwrócić uwagę, 
że inwestycje są wspierane ze środków zewnętrznych (np. 
Unii Europejskiej), przy zapewnieniu własnych środków 
na realizacje danego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat 
Gmina Nadarzyn pozyskuje bezzwrotne środki zewnętrzne 
liczone w milionach złotych na realizacje inwestycji takich 
jak np. rewitalizacja parku w Młochowie, budowa kana-
lizacji i oczyszczalni ścieków w Wolicy, budowa boiska 
sportowego w Młochowie oraz dla projektów związanych 
z oświatą.  

   Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruk-
tury wodno - kanalizacyjnej oraz ochrony przeciwpożaro-
wej gmina korzystała również z preferencyjnych pożyczek  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, które częściowo zostały umorzone. 

Zadania dofinansowane preferencyjnymi pożyczkami: 
kanalizacja w Strzeniówce oraz w Wolicy; kanalizacja  
w Kajetanach oraz rozbudowa stacji podciśnieniowej SP1  
i dwa przejścia przewodami kanalizacji podciśnieniowej 
pod drogą krajową nr 8 w Nadarzynie; rozbudowa i mo-
dernizacja SUW w Walendowie; oczyszczalnia ścieków w 
Nadarzynie; zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - ga-
śniczego z napędem 6 x 6 dla OSP w Nadarzynie; moder-
nizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Młochowie 
oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Rozalina 
i Młochowa.

Wzmożona intensywność realizacji inwestycji zbiegła się 
z kryzysem gospodarczym, wskutek którego m.in. spadły 
wpływy do gmin z tytułu podatków od osób fizycznych i od 
przedsiębiorstw. Jednocześnie na gminy scedowano nowe 
zadania, na które nie są niestety przekazywane wystarcza-
jące środki z budżetu państwa, m. in. na oświatę, na opiekę 

społeczną, na bezpieczeństwo. Braki odpowiednich kwot 
gmina musi finansować z własnych środków. Do tego do-
chodzi, w przypadku naszej gminy płatność tzw. „janosiko-
wego”, które co miesiąc uszczupla nasze dochody o ponad 
400.000 zł. Posiadane środki własne gminy oraz pozyski-
wane zewnętrzne źródła finansowania są optymalnie wyko-
rzystywane na pokrywanie rosnących wydatków bieżących 
związanych z funkcjonowaniem infrastruktury publicznej 
i jednoczesnym dalszym inwestowaniem w rozwój gminy. 
Na koniec I półrocza 2013 roku wskaźnik zadłużenia wy-
nosił ok. 40%. Nie przekracza on zatem dopuszczalnych 
limitów określonych przepisami prawa i jest jednym z naj-
niższych w województwie mazowieckim. 

Należy podkreślić, że obecne zadłużenie powstało na 
skutek wcześniej przeprowadzanych licznych inwestycji: 
wodno-kanalizacyjnych, drogowych, kulturalno - oświato-
wych, sportowo-rekreacyjnych, z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej i służby zdrowia.

W roku 2013 realizowane są kolejne inwestycje 
związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogową  
i oświatowo takie jak: budowa szkoły podstawowej i gim-
nazjum wraz z halą sportową w Ruścu; remont i moder-
nizacja parku „Skwer przy ul. Lipowej w Nadarzynie - II 
etap część rekreacyjna”; budowa kanalizacji sanitarnej 
z przyłączeniami na ul. Osiedlowej, ul. Sezamowej i ul. 
Kwitnącej w Ruścu oraz Młochów-Żabieniec; remont ulicy 
Długiej w Wolicy, ul. Jodłowej w Strzeniówce; rozbudo-
wa OSP Nadarzyn – utworzenie izby pamięci, realizacja 
placów zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna 
Szkoła: przy Szkole  Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 
oraz przy Szkole Podstawowej w Młochowie, opracowa-
nie dokumentacji projektowej drogowej: nakładka bitu-
miczna ul. Jemiołowa w Starej Wsi; budowa chodnika 
w Walendowie; wykonanie projektu budowy kanalizacji  
w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola 
Krakowiańska, Krakowiany. 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
oświetlenia ulicznego: ul. Akacjowa i ul. Komorowska  
w Nadarzynie, ul. Spacerowa  i  ul. Pruszkowska w Strzeniówce, 
ul. Myśliwska w Ruścu, ul. Bukietowa w Walendowie, 
ul. Poranka w Kajetanach, ul. Ekologiczna w Urzucie,   
ul. Przemysłowa w Rozalinie, ul. Grodziska w Starej Wsi  
oraz w Krakowianach.

Referat Inwestycji UG Nadarzyn
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Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomośc o smieci naszego kolegi

„Można odejśc na zawsze, by stale być blisko...”

Drogi Danielu  
Żegnamy Cię, choć wciąż nie możemy uwierzyć... na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. 

Rodzicom i Najbliższym 
składamy wyrazy szczerego współczucia i ubolewania

Zarząd Klubu GLKS Nadarzyn oraz Przyjaciele z GLKS Nadarzyn 

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomośc o smieci naszego kolegi

Panu Marcinowi Pyzikowi
wyrazy ubolewania z powodu śmierci 

Brata
składają

 

Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy UG Nadarzyn 

Państwu 
Monice i Sławomirowi Kołakowskim

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Syna Daniela

składają 

Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy Urzędu Gminy 

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomośc o smieci naszego kolegi

Panu Marcinowi Pyzikowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Brata
składają

 

Prezes oraz Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn 

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomośc o smieci naszego kolegi

Pani Stanisławie Olesińskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Męża
składają

 

Prezes oraz Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn 

Pani Danucie Wacławiak
Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn 

wyrazy ubolewania z powodu śmierci 
MAMY

składają 

Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn 

Pani Danucie Wacławiak
Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn 

wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci 
MAMY

składają 

Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy Urzędu Gminy 

Pani Danucie Wacławiak
Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
MAMY

składają 

Dyrektory jednostek podległych i placówek 
oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn 
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Idziemy do szkoły...
- rok szkolny 2013/2014

• Rok Szkolny w Gminie Nadarzyn rozpoczął się, jak w całej 
Polsce, w dniu 2 września 2013 roku: w 3 przedszkolach pu-
blicznych i 7 niepublicznych, w 5 publicznych szkołach pod-
stawowych, 2 niepublicznych oraz w publicznym gimnazjum w 
Nadarzynie. Zakończenie zajęć dydaktycznych i roku szkolne-
go 2013/2014 zaplanowane jest na 27 czerwca 2014 r. Jednak w 
trakcie tego długiego okresu będzie sporo dni wolnych. Kalen-
darz roku szkolnego 2013/2014 przedstawia się następująco: ; 
zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 grudnia 2013r; ferie 
zimowe – od 17 lutego do 2 marca 2014 r; wiosenna przerwa 
świąteczna – od 17 do 22 kwietnia 2014 r.

• Z początkiem nowego roku szkolnego wchodzi w życie 
tzw. ustawa przedszkolna, dzięki której zmniejszą się opła-
ty za pobyt dziecka w przedszkolu. Nowe przepisy ozna-
czają zmianę zasad naliczania opłat za każdą dodatkową 
godzinę w przedszkolu. Opłata za godzinę pobytu dziecka 
w placówce powyżej 5 godzin, od września wynosi 1 zł.
• Wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne.

• Jeszcze tylko w tym roku szkolnym rodzice mogą zde-
cydować, czy posłać sześciolatka do szkoły. Za rok będzie 
to już obowiązkowe. Zgodnie z projektowanymi zmiana-
mi obowiązek szkolny ma w roku 2014 objąć tylko 6-latki, 
które urodziły się w pierwszym półroczu 2008 r.

• W nowym roku szkolnym przeorganizowano także udziela-
nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i mło-
dzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrzeby 
uczniów są najczęściej identyfikowane przez nauczycieli, 
wychowawców podczas pracy z uczniem. Od teraz to oni 
właśnie, tworząc zespół, dokonują analizy poziomu wiado-
mości, umiejętności i funkcjonowania danego ucznia oraz 
określenia trudności, na jakie napotykają w pracy z nim. 
Następnie zaplanują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź 
edukacyjno-terapeutyczną danego ucznia. Przepisy prawa 
umożliwiają zatrudnianie, za zgodą organu prowadzące-
go, dodatkowych nauczycieli posiadających kwalifikacje z 
zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia specjalnego w szkołach i oddziałach ogólnodo-
stępnych.
• Rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie prze-
kracza 456,00 zł netto, z wyjątkiem uczniów klasy I pocho-
dzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 

kwoty 539,00 zł - mogą starać się o dofinansowanie zakupu 
podręczników w ramach akcji „Wyprawka szkolna”. Pomoc 
dotyczy uczniów klas I – III i V szkoły podstawowej oraz 
klasy II liceum ogólnokształcącego. Wartość dofinansowania 
nie może przekroczyć kwoty: 225,00 zł – dla uczniów klas 
I – III szkoły podstawowej; 325,00 zł – dla uczniów klasy V 
szkoły podstawowej i 445,00 zł – dla uczniów II klasy liceum 
ogólnokształcącego. Pomoc jest udzielana na wniosek rodzi-
ców ucznia,  nauczyciela lub innej osoby, za zgodą rodziców. 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w szkole, do której 
uczeń będzie uczęszczał, w terminie do 10 września (wnioski 
można pobrać w szkole). Wszelkie pytania i wątpliwości na-
leży kierować do szkół, do których uczęszcza uczeń.

• Rodzice uczniów, w których miesięczny dochód na osobę 
nie przekracza 456,00 zł netto, mogą złożyć wniosek o stypen-
dium socjalne. Wysokość stypendium miesięcznie nie może 
być niższa niż 84,80 zł i nie większa niż 212,00 zł. Wniosek 
o taką pomoc należy składać do 10 września 2013 r. w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, 
pokój nr 133- Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach  
(z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpień za-
robki netto); zaświadczenie z urzędu pracy (jeśli rodzic jest 
bezrobotny). Wszystkie zaświadczenia można zastąpić oświad-
czeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzial-
ności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

• Uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce lub spo-
rcie mają szansę na pomoc stypendialną. Są to między innymi 
stypendia motywacyjne – dla najzdolniejszych uczniów klas 
IV – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Wart pod-
kreślenia jest fakt, iż Gmina Nadarzyn jako jedna z niewielu  
w regionie przyznaje stypendia za osiągniecia sportowe.

• Na samorządzie gminnym spoczywa obowiązek pro-
wadzenia i utrzymywania przedszkoli, szkół podstawo-
wych  oraz gimnazjów. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
odpowiada za przygotowanie podstaw programowych, 
określenie liczby godzin przeznaczonych na poszczegól-
ne przedmioty, akceptowanie programów i podręczni-
ków. Natomiast władze samorządowe prowadzą szkoły, 
są odpowiedzialne za utrzymanie placówek, opłacanie na-
uczycieli i innych osób pracujących w szkole, remonty, 
czyli za zapewnienie materialnych warunków pracy szko-
ły. Realizacja tych zadań jest wspierana przez państwo  
w formie tzw. subwencji oświatowej. Jednak subwencje przy-
znawane tylko w niewielkiej części pokrywają koszty związane  
z wydatkami ponoszonymi przez gminę na oświatę.  

• Od 2007 roku kilku lat w  publicznych placówkach na terenie 
Gminy Nadarzyn dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrz-
nym (w tym środki unijne ministerialne oraz z urzędu marszał-
kowskiego) zrealizowano 9 różnorodnych programów, które 
miały na celu podnoszenie m.in. poziomu edukacji dzieci oraz 
wykształcenia nauczycieli, a także doposażenie placówek  
w sprzęt komputerowy. Oprócz tego zrealizowano 13 pro-
gramów inwestycyjnych, kolejne 2 są na etapie końcowym. 
W rozpoczętym roku szkolnym realizowane będą kolejne 2 
nowe projekty, dofinansowane z funduszy unii europejskiej, 

Rozpoczęcie roku w nadarzyńskim Gimnazjum

Fot. arch. Gimnazjum
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DOCHODY I WYDATKI 
GMINY NA OŚWIATĘ

w 2013 r.
W okresie od stycznia do sierpnia 2013 r.  gmina wydała 

na zadania oświatowe łącznie 16 023 400,30,  
z czego ze  środków  własnych blisko 7, 3 mln zł.

DOCHODY:
1. Subwencja ogólna z budżetu Państwa:           7 728 100,00
2. Dochody własne i ze środków unijnych:                991 763,55
3. Dotacja celowa - stypendium szkolne o charakterze socjalnym:

                                     1 278,00                                                 
                                                        RAZEM: 8 721 141,55

WYDATKI:
1. Wynagrodzenia dla nauczycieli:                10 166 459,66
2. Dowozy uczniów do szkół i przedszkoli:       224 051,16
3. Wydatki na realizację programów unijnych:  123 627,70
4. Wydatki bieżące :                                         2 065 284,08
5. Dotacje dla szkół niepublicznych:                  201 200,16
6. Remonty placówek oświatowych:                    58 719,68
7. Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy niepublicznej 

szkole:                                                           69 905,80
8. Dotacja do przedszkoli niepublicznych z naszej gminy:           

2 443 683,63
9. Dotacje do przedszkoli niepublicznych gmin sąsiednich:                              

341 272,98
10. Dowóz dzieci niepełnosprawnych:               291 218,88
11. Pomoc gminy w  zakresie dożywiania:           24 116,57
12. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym: 13 860,00                                              
                                                       RAZEM: 16 023 400,30

Świadczy to o tym, że jednym z priorytetowych zadań 
Gminy Nadarzyn jest  wszechstronny 

rozwój dzieci i młodzieży.

OŚWIATA W GMINIE NADARZYN:
• Pomimo niżu demograficznego i kryzysu gospodarczego 
na terenie Gminy Nadarzyn nie została zamknięta żadna 
ze szkół prowadzonych przez samorząd,  nie zwolniony ża-
den nauczyciel.
• Jako jedna z  nielicznych  gmin w Polsce, nasz  jest goto-
wa na przyjęcie sześciolatków do szkół z zapewnieniem 
odpowiednio przygotowanej bazy lokalowej.
Przy szkołach i przedszkolach  powstały place zabaw. 
• Rozpoczęta została budowa kompleksu oświatowego  
w Ruścu.
• Oddano do użytku halę widowiskowo-sportową przy 
Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie, co było możliwe 

dzięki funduszom zewnętrznym 
• Szkoły w Gminie Nadarzyn spełniają  ustawowy obo-
wiązek nałożony przez MEN „Jeden komputer - jeden 
uczeń”. 
• Gmina zrealizowała zadanie zmniejszenia liczby uczniów 
w klasach - żaden zespól klasowy nie liczy więcej niż   
25 uczniów. 
• Jako jedna z  nielicznych, Gmina Nadarzyn posiada pla-
cówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

REALIZACJA POLITYKI OŚWIATOWEJ:
• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna  (70 % na-
uczycieli mianowanych i dyplomowanych);
• placówki realizują autorskie programy nauczania, uzysku-
ją certyfikaty m. in.:  Szkoła z klasą – ocenianie kształtują-
ce;
• od najniższego szczebla nauczania zatrudnieni są  pe-
dagodzy, psychologowie, specjaliści w zakresie logopedii, 
zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korek-
cyjnej i integracji sensorycznej;
• uczniowie niepełnosprawni dowożeni są do placówek 
oświatowych na koszt gminy;
• każde dziecko ma możliwość rozwijania zainteresowań 
poprzez uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć pozalekcyj-
nych -  koła przedmiotowe i zainteresowań;
• gmina stawia  na rozwój i krzewienie kultury fizycznej 
dzięki szerokiej bazie infrastruktury sportowej;
• obiekty sportowe są dostępne dla społeczności lokalnej;
• wysoki poziom wyposażenia placówek (nowoczesne 
pracownie internetowe z oprogramowaniem, tablice inte-
raktywne, biblioteki z bogatym  księgozbiorem, wyposaże-
niem i centrami multimedialnymi ;
• gmina zapewnia opiekę medyczną w każdej szkole;
• od 15 lat gmina wspiera rodziny poprzez działalność  
Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”  
w całości finansowanego z własnego budżetu; 
• jako jedna z  nielicznych, Gmina Nadarzyn zapewnia  
bezpłatne  zajęcia w przedszkolach (język angielski, ryt-
mika);
• w szkołach umożliwia dostęp do nauki języków obcych  
innych niż angielski;
• uczniowie otrzymują  stypendia naukowe, sportowe  
i socjalne;
• Gmina pozyskuje  środki unijne w ramach projektów  
z POKL realizowanych w poszczególnych placówkach.

SUKCESY:  
    Uczniowie szkół Gminy Nadarzyn biorą udział w kon-
kursach na szczeblu międzynarodowym, krajowym,  po-
wiatowym, gminnym i międzyszkolnym. 
Osiągają w nich wysokie wyniki, są laureatami  i finalistami 
m. in.: 
• międzynarodowych konkursów przedmiotowych, 
sportowych, plastycznych;
• konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty;
• ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, sportowych   
i innych.
Absolwenci szkół z naszej gminy dostają się do 
renomowanych liceów warszawskich m. in. Staszica, 
Hoffmanowej, Batorego, Modrzewskiego, Kopernika itp. 

Maria Jaworska - Inspektor ds. Oświaty

które udało pozyskać się na dodatkowe zajęcia zarówno wy-
równawcze dla dzieci z różnego rodzaju problemami, jak i 
rozwijające indywidulane umiejętności i zdolności dzieci. 
Projekt „Dobry start – kontynuacja” - realizowany w klasach 
I – III jest we wszystkich publicznych szkołach podstawo-
wych oraz dwuletni „Dać szansę na przyszłość” - realizowa-
ny w klasach IV -VI SP Nadarzyn 
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Podziękowanie 
   Dziękuję  Panu Wójtowi Januszowi Grzybowi za wsparcie  

i uczestnictwo w pikniku Pożegnanie Lata Wolica 2013. 
Pragnę również podziękować Dyrektor Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury Kamili Michalskiej za zorganizowanie 
tak wspaniałego Pikniku. Dziękuję także Pracownikom 

Urzędu Gminy Nadarzyn i NOK, Prezesowi i Pracownikom 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, Radzie 

Sołeckiej z Wolicy, LOK Wolica, Panu Franciszkowi 
Antonikowi, Koleżankom i Kolegom, firmom: Greencar, 

Golcar, Automax, Transport Żukowski, Waldemarowi 
Daszkowskiemu, Katarzynie Godlewskiej, za sponsoring, 

wsparcie, pomoc i uczestnictwow Pikniku. 
Dziękuję Mieszkańcom Sołectwa Wolica 

za tak liczne przybycie, za wspólne grillowanie, 
miło spędzone popołudnie oraz wspaniałą zabawę.

 

Z poważaniem Sołtys Wolicy Stanisław Żukowski

Przebudowa trasy katowickiej na 
odcinku Paszków – Radziejowice

  Po przedłożeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad  koncepcji programowej w spra-
wie „rozbudowy drogi krajowej trasy katowickiej  
w celu dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej, 
na odcinku Paszków – Radziejowice”, Gmina Nadarzyn ne-
gatywnie zaopiniowała przedstawione rozwiązanie, uznając 
je za godzące w interes mieszkańców. Kwestionując niektó-
re spośród przedstawionych propozycji, Wójt jednocześnie 
wnioskował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad o wprowadzenie konkretnych zmian, mających 
na celu usprawnienie powiązań komunikacyjnych oraz 
zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców. 
Propozycje zmian dotyczyły m.in.: 
- zapewnienia kontynuacji drogi serwisowej w Nadarzynie 
(w rejonie dawnego zajazdu nadarzyńskiego) i wyłączenie 
z funkcji drogi serwisowej ulicy Kajetanowskiej,  której 
parametry zupełnie nie są przystosowane na taki cel, tym 
bardziej, że ulica ta jest intensywnie obudowana;
- nie dopuszczenia do wykorzystania ulicy Szkolnej w 
Ruścu jako drogi serwisowej, ze względu na bezpieczeń-
stwo mieszkańców, ale poprowadzenie  drogi serwisowej 
wzdłuż trasy, przy wykorzystaniu istniejących już „serwi-
sówek” oraz rezerw terenowych,  planowanych wcześniej 
na ten cel;
- zaprojektowania węzła drogowego w rejonie al. 
Kasztanowej, tzw. „węzeł  Młochów”, aby umożliwić bez-
pośredni zjazd i wjazd na trasę katowicką z ulic prosto-
padłych,  eliminując jednocześnie nadmierny ruch samo-
chodowy (głównie samochody ciężarowe z centrów logi-
stycznych) z dróg serwisowych wzdłuż trasy, zwłaszcza z 
rejonów najbardziej zamieszkałych;
- przeprojektowania miejsca lokalizacji kładki dla pieszych 
w Kostowcu, gdyż zaproponowana przez GDDKiA nie by-
łaby możliwa do realizacji, ze względu  na istniejącą  szkołę 
podstawową.  
   W kwietniu 2012r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn odby-
ły się konsultacje społeczne, z udziałem przedstawicieli 
biura projektowego, Generalnej Dyrekcji,  władz Gminy 
oraz licznie zgromadzonych mieszkańców, podczas które-
go osoby bezpośrednio zainteresowane miały  możliwość 
zgłaszania swoich uwag i wniosków w przedmiocie pro-
jektowanych rozwiązań. Po przeprowadzonym spotkaniu, 
Wójt Gminy ponowił swoje wystąpienie o zaprojektowa-
nie węzła Młochów, w wyniku czego Generalna Dyrekcja 
przychyliła się do tej prośby, sporządzając dwuwariantowe 
rozwiązanie. 
  W styczniu 2013 r., odbyło się kolejne spotkanie informa-
cyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące  rozwiązań 
w rejonie węzła Młochów, które zakończyło się zaaprobo-
waniem wariantu II. 
   Przywołane fakty, to tylko nieliczne przykłady działań 
Wójta w sprawie propozycji rozwiązań projektowych dla 
przebudowy trasy katowickiej. Wielokrotnie też ponawiane 
były prośby Wójta do GDDKiA o zaprojektowanie drogi 
serwisowej na całym odcinku trasy katowickiej, tj. od węzła 
Nadarzyn, do węzła Młochów. Kierowano też liczne proś-
by mieszkańców, wnioskujących o bardziej korzystne roz-
wiązania w odniesieniu do ich konkretnej sytuacji. Miała 

tu miejsce wymiana korespondencji pomiędzy GDDKiA, 
a wójtem, który przekazując indywidualny wniosek dane-
go właściciela lub grupy mieszkańców popierał go również 
swoim stanowiskiem.  
   Władze gminy oraz pracownicy urzędu uczestniczyli  
w spotkaniach z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji 
w celu wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań 
projektowych. Na bieżąco informowano też mieszkańców 
– poprzez ogłoszenia w Urzędzie Gminy oraz na stronie in-
ternetowej Gminy Nadarzyno planowanych rozwiązaniach. 
Na stronie internetowej zamieszczano także materiały 
dotyczące planowanego przedsięwzięcia w celu ułatwie-
nia mieszkańcom dogodniejszego dostępu do informacji. 
Pracownicy Urzędu Gminy wielokrotnie udzielali infor-
macji właścicielom gruntów oraz osobom zaineresowanym 
na temat przewidywanych rozwiązań  dot. poszczególnych 
nieruchomości, objętych planowaną przebudową trasy. W 
razie potrzeby – osobom zainteresowanym - udostępniano 
kserokopie niezbędnych materiałów. 

   Problem przebudowy i rozbudowy trasy katowickiej był 
przedmiotem rozmów władz Gminy z GDDKiA od wielu 
lat. Szczególne ich nasilenie miało miejsce w okresie 2. 
ostatnich lat w odniesieniu do opisanego odcinka trasy. 
Natomiast wcześniejsze rozmowy i prace dotyczyły inne-
go odcinka, obejmującego  tzw. odcinek Salomea - Wolica, 
jako zadanie: „studium projektu budowlanego budowy dro-
gi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea –Wolica wraz z 
powiązaniem z droga krajową nr 7”, który obecnie wszedł  
w fazę realizacji.
  Należy dodać, że w całej sprawie organem bezpośrednio 
prowadzącym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, a Gmina tylko - w miarę możliwości - pośredniczy 
i pomaga mieszkańcom.  
    Należy również zwrócić uwagę, iż  dotychczasowe działania 
nie kończą sprawy, gdyż obecny stan zaawansowania prac 
jest jedynie na etapie koncepcji programowej.

Anna Zimnicka - Referat Urbanistyki i Architektury
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Gminne Dożynki  2013
Zgodnie z  przyjętą w ostatnich latach tradycją w pierw-

szą niedzielę września w Gminie Nadarzyn obchodziliśmy 
Gminne Dożynki. Pomimo porannej ulewy i czarnych chmur 
nad Nadarzynem – po południu pogoda wyklarowała się  
i pozwoliła na wspólne świętowanie oraz zabawę. Procesja 

z wieńcami dożynkowymi (fot. powyżej) rozpoczęła uro-
czystą Mszę św. dziękczynną za plony i w intencji rolni-

ków, której przewodniczył  
ks.  Andrzej Wieczorek  
- Dziekan Dekanatu 
Raszyńskiego,  Proboszcz 
nadarzyńskiej Parafii.  

Wśród przybyłych go-
ści byli m.in. Barbara 
Czaplicka  – Poseł na Sejm 
RP,  Urszula Wojciechowska -  
Przewodnicząca Rady Powiatu 
Pruszkowskiego, władze sa-
morządowe Gminy  Nadarzyn  
oraz Mieszkańcy. 

W programie artystycznym, który rozpoczął się po sym-
bolicznym, wspólnym łamaniu się chlebem i krótkiej prze-
rwie  znalazły się zarówno atrakcje dla dzieci, jak i pokazy 
karate dzieci z klubu Karate Kyokushin oraz pokazy  ratow-
nictwa drogowego przygotowane przez nadarzyńskich stra-
żaków. Następnie licznie przybyłą  publiczność rozbawił 
jak zawsze rewelacyjny Marcin Daniec, zaś pokaz musztry 
paradnej zaprezentowany przez muzyków Orkiestry OSP 
Nadarzyn po raz kolejny udowodnił, iż zbierane przez nich 
trofea i tytuły podczas festiwali w kraju  oraz zagranicą nie 
są bezpodstawne. Główną atrakcją artystyczną wieczoru 
był koncert ikony polskiej muzyki rozrywkowej Maryli 
Rodowicz –której piosenki  doskonale znają zarówno naj-
młodsi jak i seniorzy.  Porwała ona zgromadzoną publicz-
ność do wspólnej zabawy. Wieczór zakończyły sztuczne 
ognie. 

Oprócz tych dla ducha było także mnóstwo dodatko-
wych atrakcji, w tym m.in. cieszące się jak zawsze dużą 
popularnością wesołe miasteczko,  a także wystawy i pre-
zentacje organizacji i instytucji działających na terenie 
Gminy Nadarzyn (np. wystawa plonów z gospodarstw 
indywidualnych, wystawa historyczna z okazji 560-lecia 
nadania praw miejskich Nadarzynowi, wystawa Gminnego 
Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”, klubu 

GLKS Nadarzyn, czy też stoisko Koła Gospodyń Wiejskich  
z Młochowa).  Zainteresowani kwestią  nowego systemu odbio-
ru śmieci w gminie mogli porozmawiać i bezpośrednio dowie-
dzieć się o interesujących problemach – od przedstawicieli firmy  
Hetman oraz pracowników Referatu Rolnictwa UG Nadarzyn. 
Natomiast w części gastronomicznej na zgłodniałych czekały 
różnorodne smakołyki. Była także darmowa grochówka.  

Tego popołudnia rozstrzygnięte zostały również kon-
kursy m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy (I m.  – 
Bożena Piotrowska  i Renata Chruściak z Parol, II m. Maria 
i Marek Kołeccy z Nadarzyna,  III m. – Rada Sołecka  Urzut ) 
oraz IV EKOKONKURS (I m. Przedszkole Publiczne  
w Nadarzynie, II m. Szczep ZHP z Nadarzyna Wataha, III 
m. Olga Zacharjasiewicz).

Podczas  Dożynek miało miejsce również uroczyste wrę-
czenie szczególnych wyróżnień przyznanych przez Ruch 
Piękniejsza Polska  (działający pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego), którymi honorowane  
są osoby szczególnie przyczyniających się do krzewienia 
kultury. Otrzymał je Ks. Dziekan Andrzej Wieczorek (za 
dbałość oraz wkład w kolejne etapy renowacji zabytkowe-
go kościoła w Nadarzynie) oraz Orkiestra OSP  Nadarzyn 
(za popularyzowanie kultury). 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn 

składa serdeczne podziękowanie 
Pani Ewie Wasilewskiej i Panu Dariuszowi 

Jakubowskiemu – gospodarzom tegorocznych dożynek 
za godne reprezentowanie naszych rolników.
Składamy również podziękowania rolnikom, 

którzy dostarczyli płody 
na zorganizowaną wystawę dożynkową 

tj. Państwu Bożenie i Mirosławowi Młoźniak, Teresie  
i Antoniemu Dębskim, Renacie i Mirosławowi Chruściak 

z miejscowości Parole; Ewie i Piotrowi Perzyna 
z Woli Krakowiańskiej, Alinie i Jerzemu Czarneckim  

z Krakowian, Celinie i Januszowi Zimnickim z 
Walendowa, Hannie i Włodzimierzowi Wiśniewskim  

z Kajetan oraz firmie Bejo Polska z Konotopy.

red.

Laureaci EKOKONKURSU, którym nagrody wręczał Wójt 
Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb.

Janusz Grzyb - Wójt Gminy 
Nadarzyn podziękował rolnikom 
za ich trud i pracę.
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Gmina Nadarzyn 
w Radiu 

Niepokalanów

 Od lutego 2013 r. Gmina Nadarzyn jest obecna na ante-
nie Radia Niepokalanów. Zapraszamy do słuchania audycji  
w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 13.10. Podczas naszego 
czasu antenowego będą prezentować się między innymi jed-
nostki organizacyjne Gminy Nadarzyn.

Program samorządowy emitowany jest na antenie Radia 
Niepokalanów codziennie po godz. 13.10.

 
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

„(...) W pierwszych dniach września 1939 roku nad 
Nadarzynem rozszalały się niemieckie samoloty, spadły 
pierwsze bomby, wybuchały pożary, zginęli ludzie. Nikt 
jeszcze wtedy nie był w stanie przewidzieć gehenny, któ-
ra zbierała żniwo przez pierwsze dni wojny obronnej i w 
następnych latach okupacji. Po dobiegającej końca wrze-
śniowej bitwie pod Brwinowem, do Nadarzyna wkroczyły 
wojska niemieckie. Rozpoczęły się aresztowania rozpro-
szonych żołnierzy Wojska Polskiego i ludności cywilnej. 
Zatrzymanych(...) więziono w tutejszym kościele pod we-
zwaniem św. Klemensa męczennika. Żołnierze wehrmach-
tu i oddziały SS dokonywały mordu na bezbronnych, w 
masowych egzekucjach, przeprowadzonych w pobliżu ko-
ścioła. Na podstawie dokumentów: Zarządu Gminnego w 
Nadarzynie Gminy Młochów z dnia 29 września 1945 roku 
oraz Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 19 listopada 2003 
roku poznajemy makabryczną historię. W pierwszych dniach 
września 1939 roku w ogrodzie parafialnym w Nadarzynie, 
rozstrzelano w masowych egzekucjach łącznie103 osoby. 
(...) Ofiary były żołnierzami Wojska Polskiego i osobami 
cywilnymi. Ich zwłoki zostały rozsypane w trzech dołach:  
w pierwszym 80, w drugim 18, w trzecim 5 ofiar. 

    Wiosną 1940 roku Sekretarz Gminy Młochów Wiktor 
Rychliński kierował przeprowadzoną ekshumacją (...) 
na cmentarz miejscowy. Tam dokonano pochówku z pol-
skim zwyczajem. W pogrzebie uczestniczył Ks. Proboszcz 
Czesław Maliszewski. Zebrani mieszkańcy wśród głośnych 
modlitw odśpiewali hymn: „Jeszcze Polska nie zginęła..” 

We wrześniu obchodzimy kolejne, tragiczne dla narodu 
polskiego rocznice. 1 września – minęła bowiem 74. rocz-
nica wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie, które nie 
tylko odmieniło losy milionów Polaków, ale oblicze całego 
współczesnego świata. Natomiast  17 września  – 74. rocz-
nicę wkroczenia wojsk radzieckich na tereny polskie, a  to 
także tragiczna i bardzo wymowna w swej symbolice data.

Warto przytoczyć krótkie przypomnienie wydarzeń, 
które miały miejsce w Nadarzynie 74 lata temu. Ich zarys 
przedstawił p. Włodzimierz Wencel, podczas uroczystego 
poświęcenia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy w nada-
rzyńskim kościele we wrześniu 2006 roku (którego doko-
nali Wójt Gminy - Janusz Grzyb, Prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego ZK RP i BWP - płk Józef Koleśnicki oraz 
mjr Henryk Filipski  Prezes Koła Kombatantów RP i BWP 
w Nadarzynie).

Wrześniowe rocznice - pamiętajmy

Pomordowani zostali pochowani w trzech mogiłach na
terenie cmentarza. W jednej z nich zostali pochowani żoł- 
nierze. Pod krzyżem umieszczono tablicę nagrobną z wyry-
tym wierszem nieznanego autora - ten sam fragment znaj-
duje się obecnie na pamiątkowej tablicy w nadarzyńskiej 
świątyni (fot. tablicy powyżej) (...) Po zakończeniu II wojny 
światowej ówczesne władze przeprowadziły modernizację
grobów i utworzono Cmentarz Poległych w latach 1939-
1945. Tym samym usunięto wymienioną tablicę nie zacho-
wując jej dla potomnych. Na podstawie relacji świadków, 
m.in. p. Irminy Bajerskiej z d. Żak (łączniczki AK) Lech 
Dzikiewicz w swej książce pt. „Konspiracja i walka kom-
panii Brzezinka. 1939-1945.” utrwalił wydarzenia, które 
rozegrały się w Nadarzynie.”

Źródło: „Wiadomości Nadarzyńskie” Nr 9 (89)2006 r.
red.

Kwatera poległych na nadarzyńskim cmentarzu
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GODM „Tęcza”

Zawody LOK 
- w 74. rocznicę 

wybuchu II 
wojny światowej

  W dniu 2  września w Gminnym Ognisku „Tęcza”  
w Młochowie odbyły się zawody LOK upamiętniające 74. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zawody poprowa-
dzili prezes LOK w Nadarzynie pan Franciszek Antonik 
oraz mjr rez. Ireneusz Pisarski.
  Młodzież miała możliwość zdobycia kolejnej,w tym rów-
nież złotej odznaki OSO, jednak aby zdobyć wymaganych 
100 pkt trzeba było wykazać się m.in. celnością rzutu gra-
natem, strzału z pistoletu czy też sprawnością fizyczną 
podczas czołgania się w masce przeciwgazowej. Ponadto, 
chętnych do ubiegania się o złotą odznakę czekał wcale 
niełatwy test z historii Polski oraz historii LOK. 
  Młodzież wysłuchała również historii o walce polskich 
żołnierzy, udziału ludności cywilnej, w tym także młodych 
ludzi w czasie II wojny światowej. 

Składamy serdeczne podziękowania 
Panu Franciszkowi Antonikowi i Panu Ireneuszowi 
Pisarskiemu za zorganizowanie kolejnych zawodów 

dla naszego Ogniska.

Krystyna Masłowska – Dyrektor GODM „Tęcza”

    Czy tego chcemy czy nie - wakacje się skończyły. Na 
myśl nasuwa się kilka refleksji dotyczących naszych 
dzieci: jak zmotywować je do nauki, by przykładały się 
bardziej do obowiązków szkolnych, odrabiania lekcji, by 
chętnie uczestniczyły również w dodatkowych zajęciach 
ogólnorozwojowych? Myślę, że euforia metodą wychowania 
bezstresowego już minęła, bądź powoli mija, albo przynajmniej 
skłania do przemyśleń. Zastanawiamy się nad ostatnimi 
wynikami badań jakie przedstawił psycholog profesor Philip 
Zimbardo dotyczących polskich dzieci, wg którego około 
miliona dzieci ma za sobą tak zwany epizod depresyjny: 
doświadczało lęków, miało obniżony nastrój lub utrudniony 
kontakt z rówieśnikami a przyczynami takiego stanu jest m.in. 
odrzucenie przez rodziców i grupę rówieśniczą.
  Jaką więc rolę pełni miłość rodzicielska, akceptacja 
rówieśników? Jaką rolę pełnią pochwały i dobre słowo w 
procesie wychowawczym? Dobra pochwała, powinna być 
zasłużona, wtedy wywołuje u dziecka motywację do działania, 
dziecko nabiera wiary we własne możliwości i łatwiej poradzi 
sobie w przezwyciężaniu pojawiających się problemów czy 
trudności.
   Na pierwszy miesiąc nauki szkolnej Fundacja Dzieci Niczyje 
i Agencja Reklamowa Publicus zaproponowały kampanię 
społeczną pt. „Słowa dają dzieciom moc. Supermoc!” Czytamy  
m.in.”  „Kocham Cię”, „Wierzę w Ciebie”, „Uda Ci się”: słowa, 
które dają dziecku moc są bardzo proste, ale rodzice czasem  
o nich zapominają lub trudno im je wypowiadać. Ta kampania ma 
na celu uświadomienie rodzicom, opiekunom, wychowawcom 
ważną rolę pozytywnych komunikatów. Zachęcam Państwa 
do odwiedzenia strony internetowej www.slowadajamo.fdn.pl, 
aby zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi 
przez organizatorów.

Krystyna Masłowska – Dyrektor GODM „Tęcza”
Źródło: www.fdn.pl

Słowa dają dzieciom moc. Supermoc!

I Sąsiedzki Piknik w Starej Wsi
    Pierwszy Piknik Sąsiedzki w Starej Wsi odbył się 
w ostatnią sobotę wakacji 31 sierpnia 2013 roku na tere-
nie należącym do wspólnoty wiejskiej przy ulicy Brwi-
nowskiej i Tarniny. Podczas Pikniku, dzięki zaangażowa-
niu wielu osób, udało się nam zorganizować różnorodne 
atrakcje, w tym m.in.: strzelanie z wiatrówki, wyścig śli-
maków, przeciąganie liny, konkurs plastyczny, wyścig ro-
werowy oraz wiele innych zabaw. Każdy kto przybył mógł 
skosztować smażonej kiełbaski. Chętni do wspólnej zaba-
wy Mieszkańcy Starej Wsi (mali i duzi), a także pogoda  
i humory dopisały. 
 Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zorgani-
zować kolejny Piknik.

    Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się 
w zorganizowanie tej imprezy w tym: Michałowi, Marcie,  
Radkowi, Sławkowi oraz p. Wójtowi.

Renata Bajerska 
Radna Gminy Nadarzyn 

Pierwsi piknikowi goście.
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Gimazjum w Nadarzynie

EUROWEEK SZKOŁA 
LIDERÓW

  

Nadarzyńskie gimnazjum zaangażowało się w program 
stworzony przez Europejskie Forum Młodzieży, którego ce-
lem jest przybliżenie młodzieży Europy poprzez bezpośredni 
kontakt z przedstawicielami różnych krajów. Jest to szansa dla 
młodych osób, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać 
umiejętnoci, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie 
społeczne i zawodowe Europy. Jest to tydzień wród młodych 
liderów z całej Polski. Dodatkową atrakcją są  zajęcia  prowa-
dzone w języku angielskim. Obóz ma miejsce w malowniczej 
okolicy w Kotlinie Kłodzkiej.

Program realizowany jest przez szkoleniowców Euro-
pejskiego Forum Młodzieży. Trenerzy zostali przygotowani 
do pracy z młodzieżą, uczestnicząc w licznych szkoleniach, 
przeprowadzonych m.in. przez Polską Fundację im. Roberta 
Schumana, Fundację Bertelsmana, Szkołę Liderów Społecz-
no - Politycznych, Polską Szkołę Facyliatorów Społecznych, 
Fundación de Estudios Comerciales, Agencia Espanola de Co-
operación Internacional.

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w w/w projekcie  
w czerwcu tego roku i postanowiliśmy wpisać to w tradycję 
naszej szkoły, rezerwując już kolejny termin obozu na koniec 
czerwca 2014. Uczniowie naszego gimnazjum czynnie uczest-
niczyli w organizowanych od rana do wieczora zajęciach. Bra-
li udział w dyskusjach, prezentacjach kulturowych, a także 
zabawach. Prowadzący obóz (przedstawiciele m.in. takich 
krajów jak Francja, Gruzja, Litwa, Indonezja, Włochy i wiele 
innych) jednogłośnie stwierdzili, iż nasi uczniowie są wyjątko-
wo mocną grupą , inteligentną i sprawnie posługującą się jęz. 
angielskim. Będąc w towarzystwie jeszcze innych gimnazjów, 
nasi uczniowie byli liderami.

Nasz sukces, a także wspaniała nauka przez zabawę spowo-
dowały, iż co roku będziemy wybierać uczniów, którzy będą 
mogli pojechać na taki obóz. W pierwszej kolejności będą to 
klasy z rozszerzonym angielskim, do których uczniowie są 
kwalifikowani na podstawie wstępnych testów. Poza tym, 
uczniowie, którym język angielski nie jest obcy i potrafią 
się w nim komunikować.

Zachęcamy wszystkich do pilnej nauki i mamy nadzieję, 
że liczba osób będzie się zwiększać z roku na rok. Naprawdę 
warto.

  Magdalena Drzewiecka -  Nauczycielka jęz. angielskiego

Angielski dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży 
(gimazjum, liceum). Kursy indywidualne, korepetycje. 

Młochów Tel: 510 390 693

Fundacja Kultury Informatycznej
zaprasza na otwarte spotkanie 

czwartkowe
3 października 2013 r. o godz. 18.30
 Jak usprawnić pracę umysłową? 

- wykład poprowadzi  
Agnieszka Kuźmińska

 

 Program spotkania: 
1. Wyzwania przyszłości, a możliwości człowieka. 
2. Koncentracja i motywacja w pracy umysłowej. 
3. Budowa i funkcjonowanie mózgu. 
4. Przykładowe techniki pamięciowe. 
5. Wykres sprawności intelektualnej.

Centrum Edukacyjne w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26
Wstęp wolny.

Język angielski - dzieci, młodzież, dorośli. 
Doświadczony nauczyciel. Dojazd do ucznia.

Tel: 505 46 00 26

   W dniu 26 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Nadarzyn mia-
ło miejsce uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  
5 pedagogom uczącym w placówkach oświatowych na terenie 
naszej gminy. 

   Po złożeniu ślubowania, z rąk Wójta Gminy Janusza 
Grzyba, dokumenty nadania otrzymały: Marzena Borowska, 
Magdalena Bartosiak, Dorota Szopa, Aldona Dunajewska - 
Burek, Marta Kuczewska (na fot. od prawej Maria Jaworska 
- Inspektor ds. Oświaty,  Janusz Grzyb - Wójt Gminy, Jarosław 
Wołkowycki - Dyrektor SP Młochów, Grzegorz Tyszko - 
Dyrektor SP Kostowiec, Izabela Bogusiewicz - Dyrektor SP 
Nadarzyn, Barbara Swatowska -Herczyk - Dyrektor SP Rusiec 
oraz Panie, które otrzymały akty nadania).

Akty nadania stopnia awansu 
zawodowego dla nauczycieli  

red.

Fot. arch. szkoły
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Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA
WATAHA NA DZIKIM 

ZACHODZIE
Wakacje już za nami, jednak wspomnienia jeszcze bardzo 

świeże, więc rzućmy garść przygody którą tworzyliśmy.
Obóz w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka”  

w Starachowicach przygotowywany był pieczołowicie już 
od marca. Tego roku było to wyjątkowe wydarzenie, ponie-
waż było to zgrupowanie trzech obozów: „Plemię Czarnego 
Wilka”(obóz harcerzy z Nadarzyna i Kostowca), „Indiańska 
Wioska TU” (kolonia zuchowa) i „Czikosze”( obóz parafialny) 
– łącznie z kadrą 165 osób. 

    Ruszyliśmy tuż po zakończeniu roku szkolnego 29 czerwca. 
Pierwsze dni to urządzanie obozu, wprowadzanie w jego ob-
rzędowość związaną z Dzikim Zachodem. Pojawiły się zastępy 
indiańskie, kowbojskie, preriowe, w lesie zaroiło się od kape-
luszy, pióropuszy, kamizelek, jeansu, flaneli i barw wojennych. 
Pogoda sprzyjała wielu zabawom, grom, współzawodnictwu. 
Dzień zaczynał się od przeciągłego, świdrującego w uszach 
gwizdka Oboźnego (dh Adrian Duszczyk) o 7:30, a później już 
wszystko szło błyskawicznie: toaleta, modlitwa, apel, zajęcia, 
obiad, LB, zajęcia, kolacja, zajęcia, toaleta, apel, modlitwa i 
o 22:30 kolejny gwizdek (o tej porze już nieco słodszy) ob-
wieszczający ciszę nocną. Co się kryje pod hasłem zajęcia? 
Na zwiadach terenowych poznawaliśmy okolicę, piękny las 
był miejscem podchodów, najazdów. Na kąpielisku i przy ka-
jakach czuwali ratownicy. Zuchy aby zdobyć ubiór, pióra czy  
imię indiańskie musiały wykazywać się sprytem, pomysłowo-
ścią i orientacją w terenie, miały też swoją chwilę na „ujeżdża-
nie mustangów”. Harcerze poznawali sztukę rozniecania ognia 
krzesiwem, układania ogniska, pieczenia podpłomyków, budo-
wania szałasów. Sprawdzianem umiejętności sportowych były 
Obozowe Igrzyska Olimpijskie. Wyruszyliśmy również na 
polowanie. Celem były bizony – prawdziwe! Oczywiście ce-

lowaliśmy do nich jedynie z aparatów fotograficznych, a było 
to w Kurozwękach, gdzie beztrosko pasie się ich spore stado. 
Niezwykłym zaskoczeniem był obiad w salach pałacowych. 
W skansenie starachowickiego kompleksu wielkopiecowego 
wzięliśmy udział w pikniku „Sieciaki”. Na Festiwalu Piosenki 
Obozowej odkrywaliśmy nowe talenty wokalno – instrumen-
talne, a na Wieczorze Kabaretowym zdolności komediowo – 
teatralne, które kryją się w naszych dzieciach, młodzieży i w 
kadrze. Wieczory spędzaliśmy na indiańskich pląsach , kow-
bojskich Przytulankach, czy w kręgu ogniskowym z wielkim 
wodzem Inczuczuną (komendant zgrupowania).   
   Były też bardzo podniosłe momenty, kiedy to druhny i druho-
wie składali Przyrzeczenie Harcerskie, a dwoje Zobowiązanie 

Instruktorskie i mianowanie na stopień przewodnika (dha 
Marta Kuczewska i dh Paweł Zakrzewski – gratulujemy !!), 
kilkoro zuchów (Wilcząt z Wrzosowiska)przekazano do dru-
żyny harcerskiej (do Wilków), kilkoro harcerzy (z Wilków) 
do drużyny starszoharcerskiej (do Impeesy). Co dobre szybko 
się kończy, 19 dni obozu również dobiegło do finiszu. Z ża-
lem pożegnaliśmy gościnny las, bobry w Lubiance, przyjaciół  
z hufca Starachowice. Na osłodę tamtych dni zostały wspania-
łe wspomnienia i chęć dalszej harcerskiej przygody.  

Zapraszamy w nasze szeregi dzieci i młodzież: 
terminy zbiórek: w domu parafialnym w Nadarzynie: mło-
dzież 13-16 lat: 1NDH „Impeesa” – czwartki, godz. 19:00; 
dzieci 10 - 13 lat: 1NDH „Wilki” – wtorki, godz. 19:00; dzieci 
7 - 10 lat: 1NGZ  „Wilczęta z Wrzosowiska” – środy, godz. 
17:00.
W Szkole Podstawowej w Kostowcu: dzieci 10 - 13 lat: 22 
DH „Orliki” – piątki, godz. 14:00; dzieci 7 - 10 lat:  22 GZ 
„Leśne duszki” – piątki, godz. 12:00.

Ks. phm. Jarosław Kuśmierczyk 

Fot. arch. szczepu

Fot. arch. szczepu

Indiańskie klimaty...
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Nadarzyńskie
kryminałki

• W dniu 26 sierpnia 2013 r. około 
godz. 17.30 w Parolach, doszło do 
kradzieży koparko - ładowarki mar-
ki JCB o wartości około 300.000 zł. 
W wyniku intensywnie prowadzo-

nych czynności śledczych przez funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego KPP w Pruszkowie i policjantów nadarzyń-
skiego komisariatu, już w dniu 28 sierpnia 2013 r. nastąpiło 
zatrzymanie dwóch mężczyzn, bezpośrednio związanych  
z dokonanym przestępstwem. Podczas przeszukania pojazdu 
jakim poruszali się zatrzymani, znaleziono wskazówki, któ-
re w szybkim czasie doprowadziły do odzyskania skradzio-
nej koparko - ładowarki, ukrytej w okolicach Mszczonowa,  
a także samochodu osobowego marki Subaru, znalezionego 
w Warszawie, a skradzionego na terenie Niemiec. Zebrane  
w toku czynności procesowych dowody pozwoliły jednemu  
z zatrzymanych na postawienie zarzutu m. in. kradzieży ko-
parko - ładowarki z Parol i na zastosowanie wobec niego środ-
ka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania 
przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
• W dniu 7 sierpnia 2013 r. w Nadarzynie, po kilkumiesięcz-
nym postępowaniu przygotowawczym, dokonano zatrzyma-
nia osoby podejrzanej o udział w sprawie szeregu oszustw 
dokonywanych w sieci Internet na szkodę pokrzywdzonych 
z całego kraju, przez sprawcę działającego z terenu gminy 
Nadarzyn. Policjanci z Nadarzyna, na podstawie wydanego 
przez prokuratora postanowienia o przeszukaniu, wkroczy-
li do domu Kamila A., gdzie dokonali przeszukania i zabez-
pieczyli przedmioty mogące stanowić dowód przestępstwa. 
Zatrzymanemu Kamilowi A. przedstawiono łącznie siedem 
zarzutów popełnienia przestępstw. Wobec podejrzanego 
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie zastosowała środek za-
pobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji.

• Ponadto w sierpniu 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali 
zatrzymania kobiety podejrzanej o kradzież różnego rodzaju 
towaru ze sklepu pracodawcy, dwóch nietrzeźwych kierują-
cych pojazdami mechanicznymi oraz czterech osób celem do-
prowadzenia do Aresztu Śledczego lub na rozprawy do sądu,  
a także odnaleźli koparko - ładowarkę JCB skradzioną z terenu 
Ożarowa Mazowieckiego.

Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują 
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kry-
minalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy  
w sierpniu 2013 r. i tak:
- w dniu 5 sierpnia 2013 r. nieznany sprawca wykorzystu-
jąc otwarte drzwi wejściowe, z domu w Nadarzynie przy 
ul. Pruszkowskiej, dokonał kradzieży złotego łańcuszka  
i bransoletki, 
- w dniu 12 sierpnia 2013 r. w Starej Wsi przy ul. Borsuczej, 
nieznany sprawca włamał się do barakowozu na placu budo-
wy, skąd dokonał kradzieży kosy spalinowej marki Honda  
i giętarki do blachy, 
- w dniach od 14 do 21 sierpnia 2013 r. w Ruścu przy  
ul. Głównej, z wnętrza domu w stanie budowy, skradziono 
po uprzednim włamaniu, komplety mebli wyposażeniowych 
do kuchni, łazienki i pokoi, grzejniki, wannę, brodzik, lodów-
kę, elektronarzędzia oraz inne przedmioty o wartości oko-
ło 150.000 zł.

Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu informa-
cji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych prze-
stępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwarantujemy 
pełną anonimowość. 

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

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

Straż Gminna 
w Nadarzynie 

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

     strazgminna@nadarzyn.pl
    W związku z rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariu-
sze Straży Gminnej w Nadarzynie będą prowadzili częstsze 
kontrole terenów przyszkolnych. Celem ich działania będzie 
zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do pla-
cówek oświatowych oraz w ich pobliżu. Patrole pojawią się 
w miejscach, gdzie najczęściej przebywają dzieci i młodzież. 
Strażnicy (doraźnie również w ramach wspólnych patroli  
z policjantami) będą zapobiegali popełnianiu wykroczeń i 
przestępstw w pobliżu szkół, eliminowali występujące tam za-
grożenia i zjawiska patologiczne. Czynności przez nich prowa-
dzone nie będą ograniczały się jedynie do godzin lekcyjnych, 
nadzorem objęte będą również w godzinach popołudniowych  
wszystkie świetlice znajdujące się na terenie gminy. 
Dyslokacja służb uzależniona będzie od uzyskiwanych infor-

macji zarówno od kierowników jednostek, zgłoszeń miesz-
kańców, danych z Policji, jak też własnych ustaleń. 
Funkcjonariusze zadaniowani będą w szczególności do:
- kontrolowania terenów przyległych do placówek oświato-
wych (szkoły, boiska, tereny zielone), 
kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży (parki, place za-
baw, pustostany), 
- reagowania na zdarzenia o charakterze chuligańskim, kra-
dzieże, handel środkami odurzającymi, 
- reagowania na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego, 
- zapobiegania sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych 
osobom nieletnim m. in. poprzez kontrolę placówek handlo-
wych oraz gastronomicznych sprzedających alkohol w pobli-
żu szkół. 
- zapobieganie spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych 
przez nieletnich. 
    Ponadto w godzinach największego szczytu w okolicach 
szkół (zgodnie z oznakowaniem i harmonogramem) prowa-
dzone będą kontrole prędkości. Dotychczasowe działania  
w tym zakresie pokazują, że znaczna większość kierujących 
respektuje obowiązujące przepisy, jednak zdarzają się rów-
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Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

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:

nież kierujący bez wyobraźni. Poniżej niechlubni rekordzi-
ści, którzy w Starej Wsi na ul. Grodziskiej, gdzie występuje 
ograniczenie do 40 km/h „trochę” przesadzili.
   W pierwszym przypadku kierujący pojazdem marki 
BMW jechał z prędkością 110 km/h (foto nr 1), jednak po 
zauważeniu radiowozu zaczął gwałtownie hamować i radar 

minął jadąc 66 km/h (foto nr 2). Z uwagi, iż wykorzystywane 
przez Straż Gminną urządzenie rejestruje zapis wideo, 
kierującemu została przypisana prędkość większa. 
   Za powyższe wykroczenie zgodnie z taryfikatorem grozi 
500 zł i 10 pkt karnych. 

  Kierujący samochodem marki Lexus jadąc przez 
uczęszczaną ulicę Grodziską z jednostajną prędkością 130 
km/h może spodziewać się mandatu również w wysokości 
500 zł i 10 pkt karnych.
Czy jednak potrzeba tragedii na drodze, żeby tacy 
bohaterowie i inni im podobni opamiętali się?

Fot.1 Fot.2

01.08.2013r. udział zastępu w usuwaniu skutków wycieku 
gazu w Kajetanach przy ul. Rolnej, działania btyły prowadzone  
w godzinach popołudniowych.
02.08.2013r. udział zastępu w usuwaniu wypadku drogowego 
(potrącenie pieszego) w Jankach Małych, do którego doszło  
w godzinach nocnych. 
07.08.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchej trawy  
w Nadarzynie przy al. Katowickiej, działania były prowadzone 
w godzinach południowych.

ZAPROSZENIE NA WYSTAWY

   Zapraszamy do obejrzenia wystaw, w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn (przy ul. Mszczonowskiej 24). Jedną z nich 
jest ekspozycja dotycząca historii Nadarzyna powstała  
w związku z rocznicą 560-lecia nadania praw miejskich, 
druga to wystawa modeli zabytków, z terenu naszej gminy. 
Zostały one wykonane w ramach zajęć modelarskich 
odbywających się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, które 
prowadzi p. Włodzimierz Wencel. 

red.

08.08.2013 r. udział zastępu w usuwaniu wypadku drogowego 
(potrącenie rowerzysty) w Nadarzynie przy ul. Turystycznej, 
działania były prowadzone w godzinach południowych.
08.08.2013 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonego drzewa  
w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej, działania były prowa-
dzone w godzinach popołudniowych.
10.08.2013 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonego drzewa  
w  Strzeniówce ul. Komorowska, działania były prowadzone  
w godzinach popołudniowych.
17.08.2013 r. udział Zastępu w gaszeniu pożaru suchej trawy 
w Wolicy ul. Gruntowa, działania były prowadzone w godzi-
nach południowych wraz z OSP Raszyn.
24.08.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchej trawy  
w Starej Wsi (ul. Grodziska), działania były prowadzone w 
godzinach popołudniowych.

Arkadiusz Kiliński
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu - prowadzi nabór dzieci 
na rok szkolny 2013/2014. 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)
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

Cennik reklam w „Wiadomościach Nadarzyńskich”
Ogłoszenia typu „podejmę - dam” pracę 

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

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

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść ogłoszeń.

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

e-mail: gazeta@nadarzyn.pl 

A

B
C

Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia na każdym 
poziomie 7 dni w tygodniu. Tel. 502 601 045

Wynajmę pokoje Wolica - niedrogo 
Tel. 22 823 10 11 (wieczorem), 22 798 11 69.
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Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc 
- za serce, za profesjonalizm w działaniu, 

i oby go nigdy nie zabrakło, 
dla Straży Gminnej w Nadarzynie ze szczególnym 

wyróznieniem  Pań
- Anny Janickiej i Elżbiety Kościelnickiej

Tadeusz Malinowski
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Dh Arkadiusz Kiliński  - Naczelnik OSP Nadarzyn 

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) 

Salon fryzjerski „Monika” (Nadarzyn, ul. Krótka) 
przyjmie ucznia na naukę zawodu. 

Tel. 664 551 498; 22 739 88 65
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Nowotwarty salon fryzjerski - MARZENA w Ruścu 
podejmie współpracę z manikiurzystką

Tel. 506 336 124
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Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 380
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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

e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl

Salon fryzjerski „MONIKA” (Nadarzyn ul. Krótka 7), 
zatrudni lub wynajmie stanowisko manicurzystce.

Tel. 664 551 498; 22 739 88 65.
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Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew,
odśnieżanie, wiosenne prace porządkowe, strzyżenie 
żywopłotów, koszenie trawników. Okolice Nadarzyna.

Tel. 511 289 481 

Podnajmę pomieszczenia w nowym salonie urody  
w Rozalinie dla: manicurzystki, kosmetyczki i na 

masaż, również możliwość zatrudnienia. 
Informacje tel. 606 216 906
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 „Złota rączka” poszukuje pracy.  Tel. 501 114 388

r
e

k
l

a
m

a

Wynajmę mieszkanie w Ruścu (53m2).
Tel. 22 739 86 18

Sprzedam mieszkanie 50 m2 w bloku  
w Młochowie. Tel. 506 075 557; 501 185 157

Księgowość i doradztwo dla firm z dojazdem do 
klienta. Tel. 501 103 570
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Mycie okien, sprzątanie, prasowanie
Tel: 664 729 758

Oddam grube gałęzie - z jabłoni   Tel. 661 854 476

Sprzedam działkę budowlaną, 
Urzut 1200 mkw 
Tel. 668224244

Język angielski - lekcje prywatne, konwersacje, 
wszystkie poziomy.  Tel. 508 221 420
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH 
organizowanych w ramach obchodów 560 - lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi:

    Orkiestra OSP Nadarzyn, która od 15 lat działa na tere-
nie Gminy Nadarzyn, oprócz koncertowania, zdobywania 
szlifów na scenach krajowych i zagranicznych oraz cią-
głego podnoszenia poziomu gry muzyków, uczy i kształci 
zainteresowanych, nowych adeptów nauki gry na instru-
mentach dętych, których każdego roku przybywa. Obecnie  
w podstawowym składzie Orkiestry gra 55 muzyków, a ok. 
25 osób to grupa pretendujących do wejścia w skład pod-
stawowy uczniów.
   Instrumenty, na których grają muzycy i kształcą się nowi 
członkowie zespołu od lat sukcesywnie nabywane są przez 
organ prowadzący czyli Gminę Nadarzyn lub też z pozy-
skanych funduszy zewnętrznych. 
W sierpniu 2013 roku Orkiestra OSP Nadarzyn wzbo-
gaciła się o nowe instrumenty wysokiej klasy:
- 1 szt. waltornia F/B yAMAHA,

- 1 kpl. talerze orkiestrowe Paiste Concert 18”,
- 1 szt. tuba B B&S,
- 2 szt. sakshorny (euphonium B) Talis by B&S
- 2 szt. klarnety yAMAHA.

   Instrumenty te zostały zakupione w ramach projektu współ-
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dotacja wyniosła 60% kosztów czyli 40.000zł. 
Pozostały koszt to środki własne Gminy Nadarzyn czyli 
26.900 zł. 

Katarzyna Dombska
Inspektor 

ds. funduszy zewnętrznych 

Nowe instrumenty dla Orkiestry OSP Nadarzyn 
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PROPONUJE:

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

Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie  

MUNRO A.: Drogie życie 
   Alice Munro - pisarka uważana za mistrzy-
nię krótkich form prozatorskich. Często wy-
mieniana jest jako kandydatka do literackiej 
nagrody Nobla. „Drogie życie” to kolejny 
zbiór opowiadań, historie związków i na-
miętności, opowiadania o sekretach dzielą-
cych nawet najbliższych sobie ludzi. To rów-
nież bardzo osobiste wspomnienia autorki, 
przywołującej dom w Wingham, rodziców, 
młodszą siostrę, młodzieńcze rozterki, lęki 
i obsesje. Munro jak nikt inny potrafi opisać 
zawikłane ścieżki losu, kpiącego z naszych marzeń i oczekiwań. 
 

 CONNELLY M.: Dziewięć smoków 
   W powieści „Dziewięć smoków” detektyw Harry Bosch zostaje 
wciągnięty w niebezpieczną grę, w której stawka okaże się niezwykle 
wysoka... Ginie John Li, właściciel sklepu monopolowego w opano-
wanej przez gangi dzielnicy Los Angeles. Bosch, który znał ten sklep 
od lat, obiecuje rodzinie ofiary, że schwyta mordercę. Analiza nagrań 
ze sklepowej kamery doprowadza śledczych do wniosku, że sklepi-
karz naraził się członkom triady, którym płacił haracz. Bosch wkracza 
w groźny świat, w którym obowiązują nieznane mu reguły. 

MAJEWSKA A. K.: 
Rok na Majorce 
„Rok na Majorce” to dowcipna, wciąga-
jąca powieść o miłości, przyjaźni i przy-
godzie życia. Magda, młoda, niezależna 
i atrakcyjna pani architekt postanawia 
zacząć wszystko od nowa. Po rozwodzie 
z mężem i rozstaniu z kochankiem paku-
je swoje rzeczy w kilka kartonów i wy-
prowadza się wraz z synem na Majorkę 
z nadzieją, że na tej idyllicznej wyspie 
odzyska spokój ducha. Spodziewa się 
raju na ziemi, jednak na miejscu okazuje 

się, że la isla bonita wcale nie jest tak sielankowa. 
 MICHALAK K.: Bezdomna 
   Zawsze warto wysłuchać historii drugiego człowieka do końca. 
W ten sposób można uratować komuś życie... Skrajne emocje, se-
krety, skomplikowane relacje rodzinne, niespodziewane przyjaźnie - 
„Bezdomna” to poruszająca, pełna dramatyzmu książka, od której nie 
sposób się oderwać. To opowieść, której musisz wysłuchać do koń-
ca. Kinga utraciła wszystko, co najważniejsze: dom, rodzinę, dziecko 
i poczucie godności. Ratunek nadchodzi z najmniej oczekiwanej stro-
ny. Aśka - kobieta, która kiedyś zrujnowała jej małżeństwo - wyciąga 
teraz do Kingi pomocną dłoń. Czy to wyrzut sumienia, zwykły ludzki 
gest, a może jakiś ukryty plan? Aśka nie zna jeszcze historii dawnej 
rywalki - historii tak bolesnej i wstrząsającej, że aż trudno to sobie 
wyobrazić. 
 EVANS R. P.: Zegarek z różowego złota  
   Czy zaznajemy szczęścia jedynie po to, by wkrótce obawiać się, 
że nas opuści? „Zegarek z różowego złota” Richarda Paula Evansa 
to poruszająca opowieść o miłości i przyjaźni silniejszych od lęku  

o własne życie. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych z począt-
ku XX wieku. W fascynujące czasy, gdy powstają wielkie fortuny  
i szanowane amerykańskie rody, ale panuje też ogromna niesprawie-
dliwość społeczna. Gdy David poznał MaryAnne, był pewien, że 
spotkał wreszcie kobietę swojego życia. Ten wieczny kawaler zaczął 
marzyć o małżeństwie i własnej rodzinie. Przyrzekł MaryAnne, że 
nigdy jej nie opuści i będzie z nią na dobre i na złe. Nie podejrzewał 
jednak, że już niedługo oboje będą musieli sprawdzić prawdziwość  
i moc swojej przysięgi...
READING M.: Kodeks Majów 
 Adam Sabir, autor książki  
o Nostradamusie, kierując się wskazów-
kami zawartymi w przepowiedni słyn-
nego wizjonera, wyrusza wraz z byłym 
kapitanem policji, Jorisem Calque, do 
Meksyku, by odnaleźć tajemniczy przed-
miot - kryształową czaszkę. Towarzyszy 
im młoda kobieta, Lamia, jedna z trzyna-
ściorga adoptowanych dzieci hrabiny de 
Bale, stojącej na czele tajnego bractwa 
Corpus Maleficus. Lamia zbuntowała się 
przeciw rodzinie i przy pomocy Calque’a 
uciekła z domu hrabiny. W ślad za trój-
ką podróżników wyruszają pozostałe dzieci hrabiny - jedenaścioro 
bezwzględnych mężczyzn i kobiet, by dotrzeć w końcu do Jukatanu  
i świętego miejsca Majów w Kabah - Pałacu Masek, w którym ukryty 
jest tajemniczy przedmiot . 
CHMIELEWSKA J. M.: Karminowy szal
  Marysia, Marta i Magda. Przez jakiś czas bardzo sobie bliskie, 
lecz ich dziecięca przyjaźń nie przetrwała rozstania. Po latach spo-
tykają się ponownie. Przy grzanym winie w Piwnicy pod Liliowym 
Kapeluszem okazuje się, że każda z nich ukrywa tę samą tajemnicę. 
Maria, Marta i Magdalena postanawiają zamknąć trudny rozdział 
swojego dzieciństwa w sposób niekoniecznie zgodny z ogólnie przy-
jętymi normami społecznymi. Dokąd zaprowadzi je ta droga? 

 EPHRON N.: Zgaga 
   Czy książka, która opowiada o rozpa-
dzie idealnego małżeństwa, może roz-
śmieszać do łez? „Zgaga” dowodzi, że 
tak. Barwnie opowiadając o zdradzie, 
zemście, terapii grupowej, garnkach, ta-
lerzach i duszonym mięsie, popularna 
autorka pokazuje, że podstawą każdej ko-
medii, szczególnie romantycznej, są męki 
duszy i ciała... Ciężarna Rachel Samstat 
przypadkiem odkrywa, że jej mąż Mark 
zakochał się w innej kobiecie. Niestety 
fakt, że rywalka jest wysoka jak wieża, 
ma szyję jak żyrafa i nos przypominający 

trąbę słonia to zbyt małe pocieszenie. Jedynie jedzenie może uko-
ić skołatane nerwy. Rachel szuka ucieczki w kuchni, gdzie realizuje 
przepisy z książek kucharskich swojego autorstwa. Czy uda się jej 
odzyskać serce Marka? 
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Caritas przy Parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie

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

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia patrafii:

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

      Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas 
   Tel. 728 947 323

Z radością informujemy, że w sierpniu 2013 r.  
Sakrament Chrztu przyjęli: Natalia Walenta,  
Jan Zalewski, Jędrzej Zaremba, Aleksandra Jurkowska, 
Dawid Wypych, Bartosz Lewandowski, Nikola Engel. 

Sakramentalny Związek Małżeński w sierpniu 2013 r. 
zawarły następujące osoby:  
Michał Blichewicz – Natalia Nasuta,  
Kamil Stankiewicz – Małgorzata Zalesińska,  
Michał Ciecierski – Agata Perzyna,  
Rafał Kołakowski – Joanna Chałupczak,  
Radosław Sienicki – Justyna Wierzbicka,  
Paweł Tarkowski – Anna Kozłowska,  
Sebastian Górski – Julita Sajnóg. 

Sierpniowe 
pielgrzymowanie 

na Jasną Górę
Jak co roku , w dniu 6 sierpnia, nada-
rzyńscy pielgrzymi rozpoczęli piel-
grzymowanie   po Mszy św. odpra-

wionej w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie. 
    Grupa pątników pierwszy odpoczynek miała jak zawsze w 
domu Zgromadzenia Sióstr Zakonnych w Walendowie, ko-
lejny w Derdach. W lesie sękocińskim  pielgrzymi dołączyli 
do grupy 11 Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki, której przewo-
dzili Ojcowie Paulini, a która wyruszyła z Warszawy po Mszy 
św. i  błogosławieństwie udzielonym przez  JE  Ks. kardynała 
Kazimierza Nycza. 
Przemierzając szlak pątniczy znoszono cierpliwie przez 9 dni: 
upały do 38 stopni (przez pierwsze trzy dni), deszcze, wiatry, 
chłodne noce  oraz inne niedogodności. A wszystko po, to aby 
w duchu wiary i modlitwy dotrzeć do tronu Matki Boskiej 
Częstochowskiej – Królowej Polski.  
  Na Jasnej Górze w dniu 14 sierpnia pielgrzymów 
witał JE Kardynał Kazimierz Nycz. W dniu 15 sierpnia  
w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny o godz. 
8:00 odbyła się uroczysta Msza św. dla wszystkich grup 

Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. 
   W dniu 19 października 2013 r. grupa 11 WPP będzie czuwać 
w modlitwie przed obrazem Matki Bożej w Kaplicy na Jasnej 
Górze. 
   302. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w 
Roku Wiary była wezwaniem by „wierzyć i głosić”. Wierzyć  
w Boga, który w swoim Synu zajaśniał przez dar Ducha 
Świętego  w naszych sercach  i głosić swoim życiem Życie, 
które Jezus Chrystus przynosi w Zmartwychwstaniu. 
 Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, 
który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem 
o charakterze wyłącznie religijno - pokutnym. Zasadniczo są 
to „rekolekcje w drodze”. Cechuje ją duch modlitwy, miłości 
chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów. Mimo trudności 
pielgrzymka jest wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem, 
w którym warto choć raz uczestniczyć. A Ci którzy poszli 
pierwszy raz... będą chcieli wrócić na pątniczy szlak.

    W tym roku z Gminy Nadarzyn wyruszyły dwie pielgrzymki 
piesze na Jasną Górę, bowiem z kościoła  pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Kostowcu pielgrzymowała grupa  
młodzieży pod opieką proboszcza ks. Krzysztofa Woźniaka.

Z przykrością informujemy, że w sierpniu odeszli z na-
szej Parafii: śp. Józef Przybylski, śp. Kazimierz Kopeć, 
śp. Barbara Zawiślak, śp. Wanda Ziętek, śp. Julia Brola,  
śp. Irena Abramowska, śp. Tadeusz Szlendak. 

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

Teresa Czerniawska
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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 naszych świetlicach...

Parole

Wicie wieńca 
   W naszej gminie tradycją jest, że dożynki odbywają się  
w pierwszą niedzielę września. Jest mnóstwo atrakcji, a wśród 
nich konkurs na wieniec dożynkowy. Niewiele osób zdaje sobie 
sprawę z tego, co się za tym kryje. Co i kto! Wieniec, który 
jest zgłoszony do konkursu to efekt końcowy żmudnej pracy 
często kilku osób. Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie skąd 
wzięła się tradycja wieńca dożynkowego? Jakimi zasadami 
rządzi się wyplatanie wieńca? Kiedy należy zbierać zboże?  
  W tym roku postanowiliśmy się tego dowiedzieć! Pomagaliśmy 
w tworzeniu wieńca dożynkowego p. Renacie Chruściak  
i p. Bożenie Piotrowskiej z Parol. Wspólnie zbieraliśmy zboże, 
po uprzednim przeszkoleniu w kwestii wybrania odpowiednich 
kłosów oraz techniki ich zbierania. Czy to było łatwe? 
Niby tak, ale biada temu, kto sądzi, że można było „wejść  
w zboże” i wycinać na oślep. Kłosy muszą spełniać 
restrykcyjne kryteria-wybieramy tylko te zdrowe i dorodne. 
To jednak dopiero początek. Po zebraniu odpowiedniej ilości 
wybranych rodzajów zbóż, trzeba je powiązać w pęczki. 
Dopiero wtedy następuje kulminacyjny punkt przedsięwzięcia 
– nawijanie kłosów na metalowy stelaż (ogromna zasługa 
pana Artura, który z drutu wykonał to, co sobie autorki 
wymyśliły). Uwicie wieńca wymaga poświęceń! To złodziej 
czasu! pani Renata i pani Bożena przez ponad tydzień cierpliwie 
(pośpiech nie jest tu wskazany) przywiązywały pęczki do ramion 
stelaża. Było warto! Wieniec uwity przez Renatę Chruściak  
i Bożenę Piotrowską na powiatowych dożynkach  
w Pruszkowie zajął III m., na Dożynkach w Nadarzynie zajął 
I miejsce!!! Gratulacje!!!). Fot. zwyciężczyń na okładce WN.
Razem ze mną tradycje wieńca dożynkowego poznawali:
 Amanda, która wykazała się ogromną pracowitością  
i cierpliwością, Basia, która niewiele jej ustępowała, Renata, 
Ania, Andżelika, Sandra, Paulina, Dominik, Sandra, Ewelina, 
Bartosz, Piotr. Jeśli chodzi o najbardziej zaangażowanych to 
nie koniec jeszcze ich przygody z wieńcem .

Dekorowanie ciast masą cukrową 
   Kocham ludzi z pasją. Dlaczego? Ponieważ pasja sprawia, że 
chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami i inspirują in-
nych swoimi zainteresowaniami. Dzięki nim w naszej świetlicy 
możliwe są spotkania z cyklu „ Poznajemy kuchnie świata.”
  Na jednym z nich pani Agnieszki Kmieć i pani Katarzyny 
Skura „oswajały” nas z masą cukrową oraz zdradziły kilka 
kulinarnych tajemnic np. jak upiec równy biszkopt. To na po-
czątek, potem było już tyko bardziej słodko i kolorowo. Nasze 
instruktorki wyposażone w cały arsenał foremek, stempelków 
i oczywiście masy cukrowej zademonstrowały jak wykonać  
z tej plastycznej masy dekoracje.  Pani Kasia z ogromnym za-
angażowaniem i niebywałą zręcznością, pokazywała jak obło-
żyć cały tort masą cukrową. 
   Mieliśmy też okazję podziwiać  prezentację multimedialną oraz 
fotograficzną „dzieł sztuki” naszych instruktorek. Chciałabym 
być modelką, dla której pani Kasia na kolejne urodziny stworzy 
konia czy być Kasią, dla której Agnieszka przygotowała tort, w 
kształcie prześlicznego słonecznika z kilkoma ogromnej urody 
pszczółkami. Tort, który wygląda jak przysłowiowy „milion 
dolarów”, szkoda zjadać. Pani Agnieszka była już gościem 
NOK podczas Dnia Kobiet i opowiadała o swojej pasji a o jej 
torcie przygotowanym na tę uroczystość krążą legendy. Kobieta 
ulepiona z masy cukrowej siedząca na torcie  podbiła niejedno 
serce. Pani Agnieszka, wykazując się pedagogicznymi zdolno-
ściami (w końcu jest nauczycielką w SP Młochów), zdradziła 
nam tajniki świetnego kremu do tortów i idealnego biszkop-
tu. Mogliśmy przygotować, dzięki wykorzystaniu gadżetów 
przywiezionych przez panie, kolorowe dekoracje. Powstały 
przepiękne białe róże i białe torty. Wspaniały smak ciasta  
i efektowny wygląd to rezultat naszych zmagań. 
Ogromnie miło nam było gościć panią Agnieszkę Kmieć oraz 
panią Katarzynę Skura, które oczywiście znajdą się na naszej 
liście Przyjaciół Świetlicy. Bardzo dziękuję wszystkim uczest-
nikom spotkania.   

Wakacyjne warsztaty w świetlicy w Parolach
   Od lipca do połowy sierpnia w świetlicy odbywały się 
wakacyjne warsztaty, skierowane szczególnie do tych, 
którzy z różnych powodów nie mogą odwiedzać nas przez 
cały rok. Zaczęliśmy od przypomnienia sobie jak robi się 
ozdoby z makaronu, powstały także…choinki! Święta 
już były, ale kolejne tuż tuż. Następnie na warsztat 
poszły jajka wielkanocne wykonane metodą karczocha. 
Gościliśmy także panią Dorotę Suwalską, która była u nas 

nie po raz pierwszy. Tym razem poprowadziła warsztaty 
z gliną w roli głównej i warsztaty plastyczne. Zapoznała 
nas z tajnikami tworzenia glinianych figurek, naczyń jak 
również pracy z płótnem, farbami akrylowymi i pędzlem. 
Uruchomiliśmy naszą wyobraźnię i sprawdziliśmy, co 
można zrobić z kawałka materiału i nitki, a można wiele. 
Dowiedzieliśmy się jak podarować drugie życie zużytym już 
jeansom, co można zrobić ze starych kieszeni lub kawałka 
białego materiału i wstążki. Szycie może być świetną 
zabawą szczególnie, kiedy ma się tak pojętne uczennice jak 
uczestniczki warsztatów.  Należy podkreślić, że warsztaty 
szycia nie należą do prostych. Wymaga to cierpliwości, 
uwagi i wytrwałości. Powstały ozdobne poduszeczki, torby, 
etui do telefonu.  Porwaliśmy się również z wełną na druty. 
Dosłownie. Na początku sierpnia uczyliśmy się robić na 
drutach. Do zimy daleko, ale o opasce można przecież 
pomyśleć znacznie wcześniej, aby nie dać się zaskoczyć 
zimie.

Tradycyjnie już fotorelacje z działań swietlicy na naszej stronie 
www.nok.pl w zakładce Parole.

Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach 
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Proponujemy...
Kabaret 

Hrabi
The best of 
„Lubię to ”  
06.10.2013 r, 
godz. 18.00 

 „Lubię to”, to program, w którym zaprezentowana 
zostanie kompilacja fragmentów wszystkich programów, 
które kabaret ceni i lubi najbardziej. Motto zespołu: 
„Wiadomo, że aktor lubi występować. Od polityka różni 
się tym, że mniej bierze. To zwiększa możliwości. Dlatego 
aktorów częściej się zaprasza.”

Bilety - 45 złotych – sprzedaż w kasie NOK.

w
w

w.
ftb

.p
l

„Narodowe czytanie”
   Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy 7 wrze-
śnia 2013 roku Nadarzyński Ośrodek Kultury włączył 
się do tej inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego.
   W NOK odbyło się „Fredrowanie” – najpierw czy-
taliśmy Fredrę, w drugiej części NOK! Teatr pokazał, 
przyjętą owacją na stojąco, jednoaktówkę „Jestem Za-
bójcą” . W piśmie, jakie wpłynęło do nas od dyrektor Biu-
ra Kultury i Dziedzictwa Kancelarii Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej pani Agnieszki Celedy czytamy:„Narodo-
we czytanie” udowadnia, że wspólna lektura pereł polskiej 
literatury jest nie tylko wspaniałą przygodą intelektualną, 
ale sposobem na radosne spędzenie wolnego czasu w gro-
nie znajomych, w towarzystwie osób, które łączy miłość 
do rodzimej literatury. „Narodowe czytanie” ma na celu 
promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek, 
wzmacnianie wspólnoty narodowej, zbliżanie pokoleń.
   I takie było „ narodowe czytanie” w NOK – radosne i łą-
czące pokolenia. Zemstę Aleksandra Fredry, w nieco okro-
jonej wersji czytali: ksiądz Jarek Kuśmierczyk (Cześnik 
Raptusiewicz), Edyta Gawrońska - sekretarz Gminy 
Nadarzyn, Anna Balsam - instruktorka NOK, aktorka 
NOK! Teatru (Klary), Sylwester Brzeczkowski - mieszka-
niec Nadarzyna (Rejent Milczek), Michał Wilczak - infor-
matyk Urzędu Gminy Nadarzyn, aktor NOK!Teatru, współ-
pracownik NOK (Wacław), Barbara Swatowska Herczyk - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu,  Krystyna Masłow-
ska - dyrektor Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego 
„Tęcza” w Nadarzynie; Magda Drzewucka – wicedyrektor 
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie (Podstoliny), 
Jarosław Wołkowycki – dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Młochowie (Papkin), Jarek Świętochowski – mieszkaniec 
Nadarzyna, aktor NOK! Teatru (Dyndalski), Marcin Szwed 
– instruktor NOK, aktor NOK! Teatru (Mularz).
   Czytającym składam wyrazy największego szacun-
ku oraz podziękowania za poczucie dystansu, poczucie 
humoru i poświęcenie swojego czasu na udział w akcji.
Dzięki Wam i Publiczności to był piękny wieczór!!!

                                       Kamila Michalska

Gipsowe ozdoby
    24 września razem z panią Katarzyną Wencel - Waszkiewicz, 
wolontariuszką Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury dzieci ze 
świetlicy w Rozalinie wykonały odlewy gipsowych figurek. 
Kolorowanie ich to przyjemne zajęcie na coraz dłuższe 
jesienne wieczory.
    Kolejne zajęcia z panią Kasią odbędą się  4.10 – w świetlicy 
w Parolach i 11.10. w świetlicy w Urzucie. Pani Kasia 
odpowiedziała na apel NOK „Podziel się talentem”, za 
co jej serdecznie dziękujemy!!!

„Podziel się talentem”
Jeśli masz jakąś wyjątkową umiejętność, ta-
lent, niebanalne zainteresowania, hobby, pa-
sje, możesz przeprowadzić warsztaty lub przy-
gotować pokaz dla bywalców Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury - zgłoś się do nas! 
My, pracownicy NOK, również deklarujemy 
gotowość do dzielenia się własnymi talenta-
mi i umiejętnościami ze szkołami, przedszko-
lami, świetlicami oraz innymi instytucjami na-
szej gminy. Wystarczy zadzwonić do nas lub 
napisać mail z prośbą o „udostępnienie” ta-
lentu konkretnego pracownika, a my postara-
my się uzgodnić dogodny dla obu stron termin. 
„Podziel się talentem” to nowy, interak-
tywny projekt wymiany talentów i umie-
jętności na terenie naszej gminy przygoto-
wany przez Nadarzyński Ośrodek Kultury. 
Zgłoszenia prosimy kierować na ad-
res: d.suwalska@nok albo katia-72@o2.pl 
Można również do nas zadzwonić: 022 729 89 15. 

świetlica w Rozalinie
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Rubrykę Kultura redaguje Kamila Michalska 
- Dyrektor NOK

20 października 2013 r., 
o godz.16.00

z cyklu „Czym skorupka za młodu….” 
zapraszamy na koncert 

„akordeoNOWA Podróż Muzyczna”
w wykonaniu 

Warszawskiego Duetu Akordeonowego
w składzie: 
Piotr Kopietz - akordeon, akordina,
Jacek Małachowski – akordeon.

Wstęp wolny.
   W repertuarze tego znakomitego duetu znajdują się baro-
kowe arcydzieła o bogatej formie i brzmieniu, utwory ilu-
stracyjne pełne muzycznej swobody i wdzięku oraz utwory 
współczesne. Poprzez tak bogatą różnorodność programową 
muzycy, poza wartościami artystycznymi prezentowanych 
kompozycji umożliwiają słuchaczowi poznanie nieograni-
czonej przestrzeni i głębi muzycznej wykonywanych utwo-
rów, kreowanej niezwykłymi możliwościami technicznymi  
i sonorystycznymi akordeonów koncertowych. W progra-
mie m.in. utwory.: W. Zołotariewa, A. Chaczaturiana, J.S. 
Bacha, A. Piazzolli, R. Galliano.

„Pożegnanie lata” Wolica 2013

   Już po raz 12. hucznie żegnaliśmy lato w Wolicy. W tym 
roku impreza była oblegana przez ogromną liczbę publiczno-
ści. Fotorelacja na okładce WN. 
   Jak co roku wielkie podziękowania za organizację i wsparcie 
należą się wielu firmom, instytucjom i osobom prywatnym.
Niniejszym serdecznie dziękuję: 
- za społeczną pracę na rzecz sołectwa Wolica: 
paniom Zofii Olszewskiej i Alicji Schabowicz, panom 
Wiesławowi Zawiślakowi, Edwardowi Witkowskiemu, 
Mirosławowi Witkowskiemu, Sylwestrowi Zalesińskiemu, 
Ireneuszowi Pisarskiemu, Franciszkowi Antonikowi, sołty-
sowi  Stanisławowi żukowskiemu i całej Radzie Sołeckiej.
- za hojność i życzliwość pani Katarzynie Godlewskiej; pa-
nom Dariuszowi Jóźwiakowi, Grzegorzowi Golańskiemu, 
Waldemarowi Daszkowskiemu, Piotrowi Baśkiewiczowi, 
Jackowi żukowskiemu oraz FIRMIE DAF.
Serdeczne podziękowania kieruję także do:
Państwa Jolanty i Zbigniewa Kozłowskich (sklep „u Joli”), 
Pana Włodzimierza Wencla, Pana Bogdana Osińskiego, 
Straży Gminnej i Policji w Nadarzynie, Strażaków 
OSP Nadarzyn.

OSTATNIA EDYCJA EKO KONKURSU

  Projekt „EKO-KONKURS” według pomysłu mieszkanki 
naszej gminy Pani Agnieszki Olton - Janik, w tym roku 
realizowany był po raz czwarty, w okresie od 13 kwietnia do 
17 sierpnia br. przez Nadarzyński Ośrodek Kultury. Objęty był 
patronatem Wójta Gminy Nadarzyn p. Janusza Grzyba. 
Akcja polegała na selektywnej zbiórce surowców 
wtórnych.  W wyznaczone dni firma JARPER na parkingu 
przed NOK ustawiała kontenery, do których każdy, po 
uprzednim zważeniu makulatury, plastiku bądź szkła 
mógł je wrzucić. Za każdy kilogram oddanego surowca 
przyznawany był jeden punkt. W czasie zbiórki można 
było oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Łącznie zebrano:
MAKULATURA - 4927 kg, PLASTIK – 726 kg
SZKŁO – 1177 kg. RAZEM 6830 kg. 
Bardzo dziękujemy SPONSOROM
- Panu Jarosławowi Perzynie, właścicielowi firmy 
JARPER - za ufundowanie talonów na kwotę 1200 zł.
- Państwu Jolancie i Zbigniewowi Kozłowskim 
(właścicielom sklepu „U Joli”) za obdarowywanie 
uczestników EKO konkursu jabłkami. 
- firmie MEDINCUS – za ufundowanie karnetów 
sportowych, obejmujących wynajem boisk w hali sportowej 
oraz rekreację na powietrzu w Ośrodku MEDINCUS na 
łączną kwotę  300 zł.
- firmie ARTPLANTS z siedzibą w Starej Wsi za 
ufundowanie dla mieszkańców gminy magnolii  na kwotę 
240 zł. Krzew zostanie zasadzony koło Urzędu Gminy.
- Grzegorzowi Kurasiowi za dobrą energię i zmysł. 

Nadarzyński Ośrodek Kultury otrzymał 
pomoc na operację w ramach
 Programu osi 4 „Leader”, 

działania 413, „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” z zakresu małych 

projektów objętych Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Operacja pod tytułem: Wzbogacenie oferty 
kulturalno-społecznej Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury poprzez doposażenie sali 
widowiskowej  otrzymała dofinansowanie  

w kwocie 12 110 zł.
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Sport
 GLKS Nadarzyn - 

INTENSYWNE LETNIE 
PRZYGOTOWANIA MŁODYCH 

SPORTOWCÓW
    Okres wakacji dla młodych sportowców niekoniecznie 
oznacza czas całkowitej bezstroski. Jest to czas, w którym 
należy zbudować solidne podstawy motoryczne do uzyskania 
optymalnej formy sportowej na długie miesiące licznych roz-
grywek ligowych i turniejów.
  Tenisisci stołowi i siatkarki GLKS Nadarzyn rozpoczę-
li przygotowanie do sezonu 2013/2014 od obozu w Górach 
Stołowych w Nowej  Rudzie, gdzie przebywali w dniach 15 
- 30 lipa br. Poza licznymi treningami technicznymi i zajęcia-
mi ogólnorozwojowymi w terenie, na siłowni i krytej pływal-
ni mieli oni również czas na wycieczki po Górach Stołowych 
oraz nad Zalew Radkowski położony w pięknej Kotlinie  
u podstawy masywu Strzelinca.
 Zaledwie po kilku dniach pobytu w domu potrzebnego na 
przepranie i przepakowanie rzeczy pingpongiści udali się na 
obóz techniczny do Wisły, a siatkarki na drugie zgrupowanie 
do Wiśniowej Góry koło Łodzi. Celem tych obozów było szli-
fowanie umiejętności technicznych i taktycznych. Obie grupy 
miały doskonałe warunki do tego. Teniści stołowi przygo-
towywali się wspólnie z Kadrą Narodową Juniorek i Kadrą 
Województwa Mazowieckiego, a siatkarki rozegrały kilka 
gier kontrolnych z Dargfilem Tomaszów Mazowiecki i KS 
Tuszyn.
   Po kilku dniach od zakończenia tych obozów tenisiści 
stołowi rozpoczęli ostatni etap przygotowań już na obiek-
tach GOS w Nadarzynie, który trwał od 19 sierpnia do 
ostatnich dni wakacji. W tym czasie siatkarki udały się na 
dwa turnieje zagraniczne. Dziewczęta zagrały w bardzo sil-
nie obsadzonym turnieju EOTVOS CUP w węgierskim 
Debreczynie, z którego udały się do Bułgarii, gdzie wystą-
piły w zawodach o Puchar Morza Czarnego w Primorsku.  
Wyjazd, który trwał od 16 do 29 sierpnia i był możliwy dzięki 
pomocy Urzędu Gminy w Nadarzynie, przyniósł młodym za-
wodniczkom wiele sportowych i turystycznych wrażeń. 
  Na Węgrzech GLKS wystawił dwie drużyny w katego-
rii open (rocznik 1994 i młodsze). Starsza drużyna złożona 
z dziewcząt z roczników 1996/1998 zajęła bardzo dobre VI 
miejsce  ulegając między innymi Młodzieżowej Reprezentacji 
Węgier i  Słowenkom z Nowego Mesta. Bilans gier 3 zwycię-
stwa i 4 porażki. Młodsza drużyna (rocznik 1998/1999) zajęła 
19 miejsce przegrywając 3 mecze i 3 wygrywając. W turnie-
ju w poczynaniach dziecząt widać było ogromne zmęczenie 
wykonaną pracą na obozach oraz podróżą. Nie bez znacze-
nia była również fatalna organizacja turnieju , która zmuszała 
nas do pokonywania dziesiątków kilometrów po Debreczynie  
w drodze na posiłki, hale gier czy do hotelu. Dlatego wszyscy 
po trzech dniach z ulgą pożegnaliśmyWęgry i udalismy się do 
słonecznej Bułgarii. 
   W Primorsku wystąpiliśmy w trzech kategoriach wiekowych. 
Młodziczki pod opieką trenera Damiana Krzemińskiego zajęły 
V miejsce, kadetki uplasowały się na IV lokacie, a juniorki 

zajęły I miejsce i zdobyły Puchar Morza Czarnego. Turniej  
w Bułgarii oprócz miejscowych dziewcząt zgromadził na 
starcie ekipy z Rosji, Gruzji i Rumunii. Oprócz sukcesów 
zespołowych odnieśliśmy też indywidualne. Karolina Głodek 
została uznana najlepszą juniorką zawodów, a Karolina 
Ziembińska najładniejszą uczestniczką turnieju. 
   Po powrocie do domu nasze juniorki zaledwie po dniu 
odpoczynku wystartowały w Płocku w turnieju o Puchar 
Prezydenta Miasta (31.08 – 1.09.2013 r.). Pomimo dużego 
zmęczenia podróżami i treningami oraz wysoką temparaturą 
panującą na Węgrzech i w Bułgarii w dwudniowych 
zawodach nasze dziewczęta okazały się lepsze od siatkarek 
z Włocławka, Lubowidza, Legionowa oraz dwóch zespołów 
gospodyń i na koniec wakacji zafundowały sobie Puchar 
włodarza Płocka.

Kalendarz meczów ligowych sekcji tenisa stołowego 
GLKS WANZL SCANIA NADARZYN

wrzesień – grudzień 2013
(spotkania rozgrywane w hali GOS przy ul. Żółwińskiej 41)
                              WRZESIEŃ 2013
21 sobota: Ekstraklasa Kobiet: godz.16.00 
GLKS – MKSTS DWSPiT Polkowice,   
 I Liga Męska: godz.13.00  GLKS – KS Spójnia Warszawa
22 niedziela: Ekstraklasa Kobiet: godz.14.00  
GLKS – SKTS Sochaczew,   
I Liga Męska: godz. 12.00 GLKS – MRKS Gdańsk.                                  
  PAŹDZIERNIK  2013 
26 sobota: I Liga Kobiet godz.16.00 
GLKS –LZS Viktoria Chruścice.   
  LISTOPAD  2013 
2 sobota: I Liga Męska  godz.16.00 GLKS – Zooleszcz 
Bydgoszcz,    
16 sobota: Ekstraklasa Kobiet  g.16.00 
GLKS – KU AZS PWSiP Łomża, 
 I Liga Kobiet:  godz.16.00 
GLKS- LKS Brzostowianka Brzostek, 
                             GRUDZIEŃ  2013 
7 sobota: I Liga Męska  g.16.00 
GLKS –UKS Warta Kostrzyń nad Odrą,
I Liga Kobiet godz. 16.00 GLKS – KU AZS II Wrocław,
14 sobota: Ekstraklasa Kobiet  godz.16.00 
GLKS - KU AZS AJD Częstochowa,
 I Liga Męska godz. 13.00 GLKS – SCKiS Hals Warszawa.

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Fot. arch GLKS

Ekipa nadarzyńskich siatkarek po zawodach w Primorsku
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. żółwińska 41) 

1.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
3.  Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - 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. Anonimów nie drukujemy!!! 

Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy 

oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego. 
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości” 

tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

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. 
2.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską, 
        tel. 501 574 794.
3.    Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
5. 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

  Ze zmiennym szczęściem rozpoczęli rozgrywki sezonu 
2013/2014 nasi piłkarze. Seniorzy pod wodzą nowego du-
etu trenerskiego Witkowski – Jędrzejewski, pomimo do-
brej, ładnej dla oka gry, po ośmiu ligowych kolejkach zaj-
mują w tabeli szóstą pozycję z dorobkiem 12 punktów. 
   Juniorzy z trenerem Grzegorzem Włodarczykiem i Orliki 
z trenerem Mateuszem Sielskim jeszcze nie rozpoczęli roz-
grywek, bo z różnych powodów, głównie finansowych kluby 
wycofują zgłoszone wcześniej drużyny i powstają w termina-
rzach „wolne terminy”. 
    Trampkarze z trenerem Kończakiem na inaugurację pokona-
li rówieśników z Piastowa 7:1.Występujący w WLM młodziki 
z trenerem Brzeczkowskim, zdobywają cenne doświadczenie 
w wyższej lidze, ale i pierwsze ligowe punkty. Poza drużyna-
mi ligowymi rozpoczęły już też swoje treningi grupy naboro-
we pod okiem trenerów Wojciechowskiego i Byrki. 

GLKS Nadarzyn - piłka nożna

Orlik Kostowiec
Harmonogram od 2 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

Od poniedziałku do piątku:
8.00 – 15.00 - zajęcia szkolne,

 15.00 -18.00  - dla wszystkich chętnych,
18.00 - 22.00 – rezerwacje dla grup zorganizowanych.

Sob., niedz. - co druga w miesiącu w godz. 10.00 – 18.00,
rezerwacje pod nr tel. 514 259 869

Marcin Mlekicki - Animator sportu

   Wszystkich chętnych do rozwijania swoich piłkarskich 
umiejętności i pasji zapraszamy do odwiedzania serwisu inter-
netowego naszego klubu pod adresem www.glksnadarzyn.pl, 
gdzie znajdują się aktualne informacje i sprawozdania z me-
czów, a także telefony kontaktowe do trenerów. 

Roman Ćwiertniewicz - Wiceprezes GLKS Nadarzyn 

Orlik Rusiec
Harmonogram na wrzesień 2013 r.

Wtorki, środy, czwartki, piątki:
 14.30 -19.00 - dla wszystkich chętnych,

wtorki, środy, czwartki, piątki:
 - grupy zorganizowane (piłka nożna)
W pozostałe dni i godziny rezerwacje 

(dla grup zorganizowanych, co najmniej 10 osób)
pod nr tel. 692 767 250

Zbigniew Siwiec - Animator sportu

Fot. arch GLKS
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