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Nowy system 
gospodarowania 

odpadami 
komunalnymi

Z ostatnich Sesji...
W dniu 18 września 2013 roku odbyła się XXXVI 

Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli 
następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXVI/372/2013 w sprawie przyznania pierw-
szeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
2. Uchwała Nr XXXVI/373/2013 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi  Rusiec /Bakaliowa/.
3. Uchwała Nr XXXVI/374/2013 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Stara Wieś /Derkacza/. Droga gminna oznaczona 
numerem ewidencyjnym 81/9 na odcinku od ul. Brwinowskiej  
do działki ewid. nr 81/10 otrzymała nazwę ul. Derkacza.
4. Uchwała Nr XXXVI/375/2013 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Wolica /Rajska/. Droga gminna oznaczona nu-
merem ewidencyjnym 605 na odcinku od ul. św. Piotra i Pawła   
do działki ewid. nr 606/1 otrzymała nazwę ul. Rajska.
5. Uchwała Nr XXXVI/376/2013 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Urzut /Pistacjowa/. Droga gminna oznaczona nu-
merem ewidencyjnym 187/10 na odcinku od ul. Malowniczej 
do ul. Promyka otrzymała nazwę ul. Pistacjowa.
6. Uchwała Nr XXXVI/377/2013 w sprawie aplikowania 
Gminy Nadarzyn o środki z Programu „Efektywne wyko-
rzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej.
    W związku z rozpoczęciem budowy szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum w Ruścu, Gmina Nadarzyn przygotowuje się do 
uczestnictwa w Programie „Efektywne wykorzystanie energii” 
– LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. 
Nabór do tego Programu rozpocznie się w październiku br. w 
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. LEMUR jest to program, w ramach którego można 
uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę (WIBOR 3M-100pkt ba-
zowych, lecz nie mniej niż 2,0%) na pokrycie kosztów budowy 
nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej 
w wysokości 1 tys.zł na 1 m2 powierzchni użytkowej. 
    Program LEMUR pozwala na umorzenie znacznej części 
pożyczki, w sytuacji, gdy spełniony zostanie warunek, że nowo 
wybudowane budynki osiągną wysoką energooszczędność. Czym 
wyższy procent redukcji zapotrzebowania budynku na energię 
użytkową i energię pierwotną tym wyższy procent umorzenia 
pożyczki. Umorzenie pożyczki następuje na podstawie weryfikacji 
faktycznych wydatków poniesionych przez rok bazowy (w tym 
wypadku jest to drugi rok działalności szkoły).
    I tak osiągnięcie 30% redukcji energii użytkowej i 10% 
energii pierwotnej pozwala na umorzenie do 30% pożyczki, 
45% redukcja zapotrzebowania na energię użytkową i 15% 
na energię pierwotną pozwala na umorzenie do 50% pożyczki, 
a redukcja 60% energii użytkowej i 20% pierwotnej będzie 
podstawą umorzenia w wysokości do 70%. 
7. Uchwała Nr XXXVI/378/2013 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek położonych we wsi Stara Wieś przy ul. 
Tarniny w gm. Nadarzyn.
8. Uchwała Nr XXXVI/379/2013 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Nadarzyn na rok 2013. Dochody budżetu po zmianach 
stanowią kwotę 80.195.891,63 zł. Natomiast wydatki po zmia-
nach to kwota 76.670.630,17 zł.
9. Uchwała Nr XXXVI/380/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że opłaty za  wywóz śmieci z posesji powin-
ny być uiszczone do 10.dnia                       każdego kolejnego 
miesiąca, za miesiąc poprzedni; obowiązek uiszczania opłat 
leży po stronie mieszkańców, a jedynym dokumentem na 
podstawie którego należy wpłacać jest deklaracja.

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-
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”. 

10. Uchwała Nr XXXVI/381/2013 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego i ustanowienie zabezpieczenia.

Treść wszystkich uchwał znajduje się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej: www.bip.nadarzyn.pl

red.

Krzysztof Pietrzykowski 
- Inspektor ds. ochrony środowiska
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Ważne sprawy na bieżąco…
Inwestycje:

W ostatnim czasie w lokalnych środkach masowego prze-
kazu pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, które 
powielane w złej woli przez ich nadawców są rozpowszech-
niane na terenie naszej Gminy. Jedną z takich informacji – 
zniekształcaną i nierzetelnie podawaną jest dotycząca decy-
zji Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie Firmy Hetman oraz 
Firmy SIR-COM.

Po przeczytaniu w numerze „Kuriera Południowego”  
z dnia 25.09.2013 roku artykułu na temat odwołania wójta  

i Rady Gminy Nadarzyn, jako osoba prowadząca postępowania  
w sprawach decyzji środowiskowych w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn, nie mogę pozostawić bez komentarza zawartych  
w artykule przekłamań i nieścisłości, które pojawiły się w tym 
materiale. 

Na wstępie kilka faktów: Polska w Traktacie Akcesyjnym zo-
bowiązała się do osiągnięcia ograniczenia ilości składowanych 
odpadów i określonego poziomu ich odpadów. Polityka pań-
stwa wytworzyła w tym celu pewne ramy prawne. Narzędziami 
służącymi do tego celu są np. ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
oraz plany wojewódzkie. Celem jest regionalizacja zagospoda-
rowania odpadów przy zachowaniu zasady bliskości. Przewiduje 
się tworzenie sieci zakładów przetwarzających odpady, w tym 
Instalacji regionalnych przetwarzania mechaniczno-biologicz-
nego. Ustawa zobowiązuje wręcz jednostki samorządu teryto-
rialnego do tworzenia takich instalacji, w tym również w part-
nerstwie publiczno prywatnym. Wszystko to ma służyć jednemu 
celowi – uzyskaniu odpowiedniego poziomu odzysku odpadów, 
co zapobiegnie nałożeniu na Polskę przez Komisję Europejską 
potężnych kar finansowych (40 tys. euro dziennie jest już nali-
czane). Ta kwota powiększy się do 250 tys. euro dziennie, jeśli 
w najbliższym czasie nie wypełnimy zobowiązań dotyczących 
ograniczenie o 50% ilości odpadów składowanych na składo-
wiskach. Dlatego trwa „odgórny” nacisk na rozwój segregacji 
odpadów i różnych formach ich odzysku.

Instalacje przetwarzające odpady nie są źródłem wszelkiego 
zła – zarazy, szczurów i innych plag. Funkcjonują one od dawna  
w krajach europejskich. W Polsce również – w tym kilka instala-
cji podobnych do Hetmana działa w Warszawie – również spalar-
nia i kompostownie. Stosowane obecnie technologie są uznane 
za bezpieczne dla środowiska. Instalacje wszystkie są nadzoro-
wane przez właściwe służby sanitarne i środowiskowe. Zgodnie  
z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, wójt (również 
burmistrz, prezydent miasta) jako organ ochrony środowiska 
nie jest organem właściwym do sprawowania nadzoru nad 
takimi instalacjami. 

Odnosząc się do sprawy planowanej inwestycji SIR-COM: 
postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji 
SIR-COM trwało prawie 2 lata przy czynnym udziale strony 
społecznej (odbyła się publiczna rozprawa). Inwestor po osta-
tecznym opracowaniu wielokrotnie uzupełnianego raportu  
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko uzyskał uzgodnienia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Pruszkowie. Powtarzam – uzyskał uzgodnienia! Służby sa-
nitarne i środowiskowe zezwoliły na realizację! Pomimo tego 
Wójt Gminy Nadarzyn uznał przewagę racji społecznych 
i odmówił wydania warunków środowiskowych dla tej 
inwestycji, podając w uzasadnieniu decyzji wszystkie argu-
menty strony społecznej. Jakich to argumentów należało użyć, 
jeśli RDOŚ i Inspektor Sanitarny nie znaleźli przeciwwska-
zań?  Inwestor złożył odwołanie od decyzji,  a Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Warszawie w uzasadnieniu wskaza-
ło, że organ I instancji powinien kierować się materiałem dowo-
dowym a nie tylko wiedzą wynikającą ze skarg ludności. Jak 
można w takiej sytuacji formułować zarzut „z jakiegoś powodu 
wójt nie przyłożył się do odwołania”. Jest to bełkot – wójt podał 
konkretne uzasadnienie swojej decyzji, wskazując na przyczyny 
społeczne, a SKO nie uznało tych argumentów za wystarczają-
ce. Reasumując – Wójt Gminy Nadarzyn stanął w tym sporze po 
stronie społecznej, za co został poddany krytyce ze strony SKO 

Decyzje dotyczące inwestycji 
przy ul. Turystycznej

- Kompleks oświatowy w Ruścu: po uzyskaniu 
prawomocnego pozwolenia na budowę trwają prace 
przygotowawcze.
- Remont i modernizacja parku – „Skwer przy ul. 
Lipowej w Nadarzynie” – zostało wydane pozwolenie 
na użytkowanie - I etapu części sportowej; II etap inwe-
stycji tj. część rekreacyjna zgodnie z zawartą umową ma 
zakończyć się do dnia 31 października 2014 r. 
 - Izba Pamięci OSP Nadarzyn – trwają prace budow-
lane, termin zakończenia robót przewidziany jest na 10 
listopada br. 
- Remont ulicy Jodłowej w Strzeniówce – zakończyły 
się prace drogowe.  
- Realizacja placów zabaw w ramach rządowego pro-
gramu RADOSNA SZKOŁA:
- przy Szkole  Podstawowej w Woli Krakowiańskiej,
- przy Szkole Podstawowej w Młochowie trwają prace 
związane z budowami  obu placów zabaw, termin ich 
zakończenia  30.10.2013 r., (fot. poniżej - montaż zabawek).

- Przebudowa ulicy Karola Łoniewskiego  
w Kajetanach – postępowanie przetargowe na etapie 
sprawdzania ofert. 
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego: 
ulica Wiklinowa w Urzucie, ulica Porzeczkowa  
w Strzeniówce, ulica Przepiórki w Szamotach – 
zostały podpisane umowy z wybranym w trybie przetar-
gowym wykonawcą.
- Dostawa zabawek na plac zabaw zlokalizowany 
przy Przedszkolu w Młochowie oraz Przedszkolu  
w Wolicy – zabawki na plac zostały dostarczone i za-
montowane. 
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 
umowa zostanie zawarta w dniu 31.10.2013 r.

Referat Inwestycji

Fot.arch. SPMłochów
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Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. ochrony środowiska

ZAPROSZENIE     
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień          

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Parafia p.w. św.Klemensa 

w Nadarzynie i Grupa AA Klemens
mają zaszczyt zaprosić na 

I. NADARZYŃSKIE DNI PROFILAKTYKI 
I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

połączone z
15-leciem powstania Grupy AA Klemens 

Program: 
Dzień I  - 08.11.2013 r.                                                                                                                                        

9:45- koncert profilaktyczny Jacka Musiatowicza  
w Gimnazjum w Nadarzynie;                                                   
10.00-11.00 Mini Turniej Sportowy w Publicznym Przedszkolu 
w Nadarzynie;                                                                                              
17:00-19:00 - bezpłatne porady dla mieszkańców Gminy 
Nadarzyn, prawnika, psychologa, dyżur członków AA 
oraz Ojca Kapucyna z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości  
w Zakroczymiu, dyżur GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego,  
konsultacje z terapeutą uzależnień (budynek parafialny, sala 
klementyńska).

Dzień II  - 09.11.2013 r. 
16:00 Msza św. w kościele pw. św. Klemensa pod przewodnic-
twem Ojców Kapucynów z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości 
w Zakroczymiu;
17:00  „A miłości byś nie miał…”- spotkanie z muzyką w wy-
konaniu Hanny Zawadzkiej i Jerzego Sobieraj (budynek para-
fialny, sala klementyńska),
18:00 - Uroczysty, otwarty mityng AA, 15-lecie powstania 
Grupy AA Klemens (budynek parafialny, sala klementyńska).

i inwestora a pomimo tego nadal jest krytykowany publicznie 
przez zorganizowane, niewielkie lecz głośne grupy społeczne.

W sprawie sortowni HETMAN – instalacja ta istnieje od ok. 
3 lat (decyzja środowiskowa była wydana w 2009 r, po uzgod-
nieniu z właściwymi organami – Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie i Starostą Pruszkowskim 
(zgodnie z obowiązującą wówczas procedurą). W decyzji śro-
dowiskowej zostały zawarte stosunkowo ostre wymagania je-
śli chodzi o ochronę przed rozprzestrzeniającymi się odorami 
i hałasem.  Niestety – do tamtego czasu (minęły prawie 4 lata) 
minister środowiska nie wydał przepisów wykonawczych do-
tyczących odorów. Skutkiem tego Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska, który kontrolował sortownię 
HETMAN (na wniosek zarówno Wójta Gminy Nadarzyn jak 
i „Stowarzyszenia Zielona Gmina”) nie był w stanie okre-
ślić czy poziom wyczuwania odorów przekracza dopuszczal-
ne normy, (które nie zostały ustawowo określone). MWIOŚ  
z przyczyn technicznych nie był w stanie dokonać pomiaru 
hałasu (organem właściwym do stwierdzenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu jest starosta). W sumie nie można więc ocenić 
stopnia uciążliwości zakładu i nakazać procedury naprawczej.

Jak zauważyłem wcześniej – zgodnie z przepisami prawa 
ochrony środowiska wójt nie jest organem właściwym do spra-
wowania nadzoru nad takimi instalacjami. Funkcję taką speł-
nia marszałek województwa. Przedstawiciele Mazowieckiego 
Urzędu Marszałkowskiego dwukrotnie dokonywali kontroli 
sortowni, nie znaleziono uchybień. Należy zauważyć, że wy-
dana przez Wójta Gminy Nadarzyn ostatnia decyzja środowi-
skowa zezwalająca na rozbudowę sortowni miała umożliwić 
inwestorowi m.in. zbudowanie hali zakrywającej części in-
stalacji (kompostery) oraz plac manewrowy, na którym odby-
wa się rozładunek. Hala ograniczyłaby zarówno emisję hała-
su jak i odorów (przez zastosowanie urządzeń filtracyjnych). 
Decyzja ta jednak została zaskarżona przez stronę społeczną 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

W decyzji z dnia 17.10.2013 r. (znak KOA/1792/Oś/13) 
SKO umorzyło postępowanie odwoławcze. Organ II instancji 
wskazał w uzasadnieniu decyzji, że wnoszący (grupa mieszkań-
ców) nie wykazali interesu prawnego uzasadniającego ich udział  
w postępowaniu, nie wykazali również, że planowana inwestycja 
będzie szkodliwie oddziaływać na ich nieruchomości.Sprawa od-
wołań w tej sprawie, wniesionych przez miejscowe organizacje 
ekologiczne nastąpiła w odrębnym rozstrzygnięciu. 

W postanowieniu z dnia 17.10 br. (znak KOA/338/
Oś/13) SKO stwierdziło niedopuszczalność odwołania. 
Organ II instancji uznał, że wymienione powyżej organi-
zacje ekologiczne nie są stronami w tym postępowaniu 
a zatem nie mają prawa do wniesienia odwołania od wy-
danej decyzji. SKO potwierdziło, że jest to następstwem 
przyjętej procedury i wynika z postanowienia organu I in-
stancji o braku konieczności przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko (postanowienie Wójta Gminy 
Nadarzyn z dnia 22.03. 2013 r. znak ROŚ.6220.3.3.2013.KP).  
W takim postępowaniu organizacje społeczne nie mają usta-
wowego prawa uczestnictwa jako strony. 

Należy zwrócić uwagę, że SKO nie dopatrzyło się niepra-
widłowości w postępowaniu administracyjnym prowadzo-
nym przez Wójta Gminy Nadarzyn, co było niejednokrotnie 
rozgłaszane przez oponentów tej decyzji środowiskowej.
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Wywiad z Wójtem Gminy Nadarzyn 
- Januszem Grzybem

 W związku z inicjatywą referendalną (wniosek 
o przeprowadzenie referendum wraz z uzasad-
nieniem wpłynął w piątek 20 września 2013 r.) 
mieszkańcy Gminy Nadarzyn zadają pytania  
i proszą Wójta Gminy o ustosunkowanie się do za-
wartego w nim uzasadnienia.

- Jak wygląda sy-
tuacja z zadłużeniem 
gminy? Jednym  
z podanych w uza-
sadnieniu powodów 
odwołania Wójta 
i Rady Gminy jest 
zarzut rozrzutności 
oraz olbrzymie za-
dłużenie gminy. 

- Fakty wyglądają 
następująco. Zadłu-
żenie gminy zmalało 
znacznie w ostatnich 
miesiącach, obecnie 
nie przekracza 40 %. 

Oznacza to, że jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych sa-
morządów w naszym województwie. Musimy zdać sobie 
sprawę, iż kwestia zadłużenia samorządów jest problemem 
ogólnopolskim i wynika z kilku przesłanek. 

Po pierwsze na gminy scedowano mnóstwo nowych zadań, 
za którymi nie idą wystarczające środki z budżetu państwa, jak 
choćby na oświatę, opiekę społeczną, na bezpieczeństwo, do 
których gmina musi dokładać z własnych środków. Do tego 
dochodzi (w przypadku gmin, które dobrze sobie radzą tak jak 
Gmina Nadarzyn) „janosikowe”, które co miesiąc uszczupla 
nasze dochody o ponad 400.000 tys. zł, czyli 5 mln rocznie. W 
ostatnich latach wskaźnik zadłużenia wynika także z ogrom-
nych z nakładów na inwestycje, tak bardzo oczekiwane przez 
mieszkańców naszej gminy. Wprawdzie często inwestycje 
były wspierane przez pozyskane środki zewnętrzne (w tym z 
Unii Europejskiej) jednak musieliśmy zapewnić wkład własny 
na realizowane projekty. Wzmożona intensywność inwesty-
cyjna zbiegła się niestety z kryzysem gospodarczym, wsku-
tek którego m.in. spadły wpływy do gmin z tytułu podatków 
od osób fizycznych i od przedsiębiorstw. Dodatkowo, nie bez 
znaczenia pozostaje fakt nieterminowych wpływów środków 
pomocowych. W ten sposób zmniejszyły się nam wpływy do 
budżetu, a zaciągnięte kredyty trzeba na bieżąco płacić. 

Znamy przykłady gmin, które inwestując popadły w ogrom-
ne tarapaty finansowe i teraz muszą uszczuplać wydatki kosz-
tem np. edukacji. My dzięki dobremu gospodarowaniu nie 
mamy takich problemów – nie musimy zamykać oddziałów 
szkolnych, redukować liczby nauczycieli. Nie obniżamy po-
ziomu życia mieszkańców, a odwrotnie pracujemy cały czas 
nad jego polepszeniem rozszerzając ofertę w ramach istnieją-
cych możliwości. Podam przykłady - dla zwiększenia bezpie-
czeństwa mieszkańców powołaliśmy Straż Gminną, wspoma-
gamy miejscową policję, finansujemy jednostki OSP, wpro-
wadziliśmy nową linię autobusową Walendów – Nadarzyn 
– Pruszków, utrzymujemy nawet najmniej liczebne szkoły  
i przedszkola, jesteśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie  

w szkołach mamy zapewniony jeden komputer na jedno 
dziecko, najnowsze pomoce dydaktyczne i zaplecza sportowe.  
Ze względu na stale rosnącą liczbę mieszkańców, a tym samym 
wzrost liczby dzieci powstaje obecnie kompleks oświatowy  
w Ruścu. To też nasza odpowiedź na bardzo dużą liczbę 
uczniów w obecnie funkcjonującej placówce. Sukcesywnie 
powstają nowe odcinki kanalizacji, dróg i chodników. To nie 
jest tak, że jeśli fizycznie nic się nie dzieje w danym czasie, to 
znaczy, że nic nie robimy – bo rozpoczęte są postępowania, 
przetargi, przygotowania do kolejnych ważnych inwestycji.  
W tej kwestii nie ma zastoju. To także potwierdza dobre go-
spodarowanie i zarządzanie gminą. 

-   Jak Pan ocenia zarzut pod adresem władz lokalnych 
dotyczący wspierania przedsiębiorstwa Hetman i moder-
nizacji sortowni przy ul. Turystycznej, a co za tym idzie 
- zdaniem inicjatorów referendum - działania na rzecz po-
gorszenia warunków życia mieszkańców?

- Chciałbym na początku podkreślić z całą mocą, iż prze-
prowadzenie referendum i ewentualne powołanie komisarza 
w przypadku odwołania organów zarządzających gminą, nie 
oznacza likwidacji zakładu konfekcjonowania odpadów firmy 
Hetman przy ul. Turystycznej, którego istnienie i działalność 
jest rzekomo, zdaniem inicjatorów referendum, wyróżniania 
przez samorząd kosztem pogorszenia warunków życia miesz-
kańców gminy. Zakład ten, zgodnie z prawem, funkcjonuje 
na terenie Nadarzyna od 2000 roku. Firma ta nigdy w ża-
den sposób nie była i nie jest faworyzowana ani traktowana  
w szczególny sposób przez władze. Trzeba wspomnieć, że  
w jej sąsiedztwie od 1989 roku znajduje się oczyszczalnia ście-
ków oraz garbarnia i inne zakłady produkcyjno – usługowe, 
bo takie było i jest przeznaczenie tamtych terenów, zgodnie  
z planem zagospodarowania przestrzennego.  

Modernizacja zakładu, która stała się sprawą budzącą tak wie-
le niepokojów i kontrowersji wśród mieszkańców – ma na celu 
przede wszystkim pozbycie się dotychczasowych uciążliwości 
związanych m.in. z odorami i transportem odpadów do zakładu. 
Emisje z instalacji, muszą pod rygorem zamknięcia, dotrzymy-
wać dopuszczalnych wartości – co kontrolują odpowiednie or-
gany. Gmina – nie  posiada uprawnień kontrolnych – jednak w 
związku z pojawiającymi się skargami wnioskowała wielokrot-
nie o kontrole i monitowanie (do MWIOŚ i PINB). 

Ponadto wysłaliśmy do Ministerstwa Ochrony Środowiska 
pismo, w którym przedstawiając sytuację związaną z inwesty-
cją firmy Hetman poprosiliśmy o wskazanie rzetelnego źródła 
informacji dotyczących badań potwierdzających lub kwestio-
nujących szkodliwe oddziaływanie na ludzi ww. instalacji.
Prosząc także o informacje na temat stanu zaawansowania 
prac nad przepisami wykonawczymi dotyczącymi kontroli 
zapachów, aby odpowiednio reagować na szczeblu gminnym 
w wypadku zgłoszenia takich uciążliwości. Nie otrzymaliśmy 
jednak jeszcze odpowiedzi. 

 W ostatnim czasie wpłynęły natomiast decyzje Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego o umorzeniu postępowa-
nia odwoławczego grupy mieszkańców gminy i Stowarzyszeń 
„Szpaler” oraz „Zielona Gmina”, jakie złożono od decyzji 
środowiskowej wydanej w kwietniu 2013 r. dotyczącej mo-
dernizacji sortowni firmy Hetman. W uzasadnieniu SKO po-
twierdziło przede wszystkim zgodność z prawem kwietniowej 
decyzji, podkreślając, że nie daje ona inwestorowi żadnych 
praw do zainwestowania, a przede wszystkim określa wpływ 
planowanej modernizacji na środowisko oraz wymagania ja-
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kie powinny być spełnione, aby skutki wpływu czynników 
szkodliwych były jak najmniejsze. W przypadku odwołania 
osób fizycznych - powołując się na kartę informacyjną stwier-
dzono również, iż emisja gazów i pyłów wprowadzonych do 
powietrza oraz poziom dopuszczalnego hałasu z sortowni przy 
ul. Turystycznej nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych 
wartości. A co za tym idzie, wskazano, że instalacja ta nie bę-
dzie oddziaływać na nieruchomości skarżących. 

- W uzasadnieniu jest także zarzut dotyczący kontroli 
NIK, nieprzejrzystości wydatków i niekompetentnej Rady 
Gminy.

Sprawa wygląda akurat odwrotnie, niż inicjatorzy referen-
dum podają w uzasadnieniu. Bowiem po drobiazgowej kon-
troli 11 inwestycji prowadzonych w latach 2009 – 2012, otrzy-
maliśmy pozytywną opinię. 

Proszę też pamiętać, że kontrolerzy z NIK, to nie jedyni 
kontrolerzy na terenie urzędu i gminy. W samorządzie, jak  
i przedsiębiorstwach, jest normą, że kontrole praktycznie – 
jedne wychodzą inne wchodzą do Urzędu. Tylko od 2011 roku 
było niemal 30 kontroli, przeprowadzonych przez różnorodne 
instytucje. Żadna z nich nie wykazała złamania prawa. To tyl-
ko tendencyjna demagogia, gdy się mówi, że w gminie moż-
na coś robić, wg własnego uznania, nie licząc się z prawem.  
I ja, i cały urząd, a także wszystkie jednostki funkcjonują  
w ściśle określonych ramach prawnych. Zgodnie z przepisami, 
w każdym przeprowadzanym przez administrację postępowa-
niu przestrzegać musimy mnóstwa zaleceń odgórnie narzuco-
nych ustawami. Każda bowiem wydana decyzja, każdy kolej-
ny przetarg musi być zgodny z obowiązującym prawem.

I jeszcze raz  podkreślam: co do kwestii wydatków, stano-
wienia prawa lokalnego, porządku obrad sesji, formy podej-
mowanych uchwał, to organ ustawodawczy działa kierując 
się dobrem wspólnoty gminnej, na  podstawie ustaw i roz-
porządzeń. Wszystkie podejmowane przez nas decyzje mają 
na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców, a każda 
podjęta uchwała jest sprawdzana pod kątem formalno – praw-
nym. Treść wszystkich uchwał sprawdza (w formie nadzoru) 
departament prawny Wojewody Mazowieckiego. 

Zarzuca się Urzędowi Gminy Nadarzyn brak informacji dla 
społeczeństwa, nieprzejrzystość w działaniu. Tymczasem na 
każdej sesji Rady Gminy, na którą mają wolny wstęp wszyscy 
mieszkańcy gminy, zdaję sprawozdania z okresów pomiędzy 
sesjami. Wszystkie inwestycje, wydatki i podejmowane zada-
nia są publicznie przedstawiane oraz omawiane. Nie zdarzyło 
się, że jeśli ktoś z mieszkańców był zainteresowany daną kwe-
stią pracownicy Urzędu Gminy odmówili mu informacji, czy 
wglądu do dokumentów, oczywiście z zachowaniem zaleceń 
wynikających z ustawy o danych osobowych, których musimy 
przestrzegać. Każda placówka dwa razy do roku zdaje szcze-
gółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej 
działalności. Wszystkie te dokumenty są publikowane, dostęp-
ne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. In-
formacje związane z pracą Urzędu Gminy oraz sprawozdania 
umieszczane są również w „Wiadomościach Nadarzyńskich”. 
Nie ma tu miejsca na nieprzejrzystość. 

- Proszę powiedzieć jaka jest Pańska opinia na temat 
wniosku o zwołanie referendum?

- Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że jeżeli referen-
dum odbędzie się i zostaną odwołane władze gminy, wówczas 
wejdzie zarząd komisaryczny. Dla mieszkańców właściwie 
nie nastąpią żadne doraźnie odczuwalne zmiany, oprócz jednej 

i to bardzo istotnej – zostaną wyhamowane wszystkie inwe-
stycje prowadzone na terenie gminy. Ubolewam tu szczegól-
nie nad budową zespołu szkół w Ruścu. Jak Państwo wiedzą, 
rozpoczęły się tam prace, by dzieci mogły już w przyszłym 
roku uczyć się w nowym budynku. W sytuacji wprowadze-
nia komisarza ta inwestycja na pewno nie zostanie ukończona 
w terminie. Nie będzie działo się nic poza oczekiwaniem na 
przyszłoroczne wybory.

Śmiem twierdzić, że podejmowane obecnie działania refe-
rendalne, są tak naprawdę elementem kampanii przedwybor-
czej oraz okazją do zaprezentowania się ogółowi społeczeń-
stwa – i to za publiczne pieniądze! Uważam, że organizowanie 
tego typu przedsięwzięć,  w czasie kiedy sytuacja finansowa 
i organizacyjna jest ustabilizowana, a organy nadzorujące 
działalność gminy nie mają zastrzeżeń, jest niczym innym jak 
próbą realizacji własnych ambicji i partykularnych interesów. 
Proszę zauważyć, że formułując zarzuty pod adresem władz 
samorządowych  nie przedstawiono żadnego programu zmian, 
czy też rozwoju gminy. Jestem otwarty i gotowy w każdej 
chwili na dyskusję merytoryczną dotyczącą tych kwestii.

Państwa ocenie pozostawiam, czy referendum wprowadzi 
zmiany na lepsze, czy akcja zmierzająca w kierunku przepro-
wadzenia go jest jedynie kolejną manipulacją, mającą na celu 
skłócenie, zasianie niepokoju i destabilizację.

Dziękuję za rozmowę.
Dorota Głodek

Parafia w Nadarzynie, Wójt Gminy Nadarzyn 
oraz Komitet Obchodów 560 - lecia nadania 

praw miejskich zapraszają 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn 

na uroczystą Mszę św. koncelebrowaną przez
 JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, 

w ramach obchodów 560-lecia 
nadania praw miejskich Nadarzynowi

która odbędzie się w kościele pw. św. Klemensa 

w dniu 17 listopada 2013 r. o godz. 10.30. 

Urząd Gminy Nadarzyn 
i Nadarzyński Ośrodek Kultury 

zapraszają

23 listopada o godz. 19.00 
na koncert 

Ireny Santor, 
w ramach obchodów 

560-lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi
(NOK, pl. Poniatowskiego 42).

www.babskasilesia.pl
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Kontrole zewnętrzne 
w Gminie Nadarzyn

Każda Gmina w Polsce poddawana jest różnorodnym 
kontrolom wewnętrznym oraz zewnętrznym, mającym na 
celu sprawdzenie jej działalności pod kątem zgodności  
z prawem (w tym np.: właściwym wykorzystaniem środ-
ków, celowym, gospodarnym, legalnym, rzetelnym i efek-
tywnym wydatkowaniem pieniędzy publicznych). 

Gmina Nadarzyn w tym zakresie również nie jest od-
osobniona i co roku kontrolowana przez liczne instytucje 
zewnętrzne. Przeprowadzane są zarówno kontrole planowe, 
czyli ujęte w okresowym planie kontroli danej instytucji jak 
i doraźne czyli nieplanowane wcześniej, a podjęte w wyni-
ku np.: informacji z zewnątrz, czy konieczności uzyskania 
określonych wiadomości w związku z prowadzoną działal-
nością jednostki kontrolującej.

Poczynając od 2010 r. naszą gminę kontrolowały m.in.: 
Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, 
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, Urząd Skarbowy 
w Pruszkowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Krajowe Biuro Wyborcze, Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Projektów Unijnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Archiwum 
Państwowe. 
    Rokrocznie było przeprowadzonych w urzędzie od kilku 
kontroli (np.: w 2011 r. – 7) do kilkunastu (po 13 kontroli 
w 2010 oraz 2012 r.). W bieżącym roku Gmina Nadarzyn 
została  już skontrolowana przez:
1. Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) – od 21 stycznia do 22 
lutego w zakresie udzielania zamówień publicznych i reali-
zacji inwestycji w latach 2009-2012. Była to kontrola do-
raźna, przeprowadzona w wyniku napływających do NIK 
anonimowych donosów.
2. Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) – kontrola planowa, 
przeprowadzona w dniu 12 kwietnia w zakresie spisu wy-
borców i rejestru wyborców. 
3. Urząd Skarbowy w Pruszkowie (US) – kontrola doraźna, 
przeprowadzona w dniach 24-30 kwietnia oraz 6-9 maja, 
w zakresie weryfikacji rzetelności rozliczeń z tytułu podat-
ku od towarów i usług przed dokonaniem zwrotu podatku 
oraz zbadanie zasadności złożenia korekt deklaracji VAT-7 
i wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku za okres 
01.01.2010-31.12.2010 r. 
4. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, 
która przeprowadziła trzy kontrole. Pierwsza (w dn. 25-26 
września) dotyczyła projektu POKL działanie 9.4 realizowa-
nego w Szkole Podstawowej w Młochowie od 01.01.2012 
do 31.12.2013 r. pn.: „Impuls rozwojowy dla wiejskiej 
szkoły w Młochowie poprzez podniesienie kwalifikacji i 
poziomu wykształcenia 13 nauczycieli stanowiących ka-
drę szkoły”; druga (7 października) dotyczyła projektu 
POKL dz. 9.1.2 realizowanego w Szkole Podstawowej w 
Młochowie od 01.02.2010 do 31.01.2013 r. pn.: „Program 
rozwojowy „Przełamać stagnację” wyrównujący szanse 
edukacyjne uczniów wiejskiej szkoły w Młochowie i przy-
gotowujący ich do udanego życia w społeczeństwie wie-
dzy”; trzecia kontrola (8 października) dotyczyła projektu 

POKL, działanie 9.1.2 realizowane w Szkole Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej od 01.02.2011 do 31.01.2013 r. pn.: 
„Stanowcze NIE stagnacji”. 
5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 
w zakresie prawidłowości realizacji umowy (od 27 wrze-
śnia do 1 października) dotyczyła zakupu w 2012 roku 
samochodu pożarniczego średniego nowego dla potrzeb 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie. 
6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – w zakresie utrzymania 
stanu obiektów grobownictwa wojennego (w dniu 30 wrze-
śnia) dotyczyła wykonania w 2012 roku z dotacji celowej 
dwóch skrzydeł istniejącego monumentu na kwaterze polo-
wej na cmentarzu  parafialnym w Nadarzynie oraz wyko-
nania stosownych napisów na tablicach upamiętniających 
nazwiska znanych 14 żołnierzy Wojska Polskiego oraz 13 
osób cywilnych zgodnie z listą przekazaną z Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa powstałą w oparciu o protoko-
ły ekshumacyjne PCK. 

    W wyniku kontroli, zarówno tegorocznych jak i 
przeprowadzonych w latach ubiegłych, działalność 
urzędu była oceniana pozytywnie, a sporadycznie 
stwierdzone nieprawidłowości odnosiły się do wą-
skiego merytorycznie zakresu. Często natomiast, na 
podsumowaniu kontroli wyrażane były opinie, że za-
dania są realizowane przez gminę zgodnie z przepisa-
mi prawa, a działania pracowników i Urzędu są jak 
najbardziej prawidłowe. Niestety, takich informacji  
w protokołach, czy wystąpieniach pokontrolnych nie 
umieszcza się, co więcej, uwydatnia się jedynie niepra-
widłowości, zaś to co jest w porządku – przemilcza. Taka 
jest jednak praktyka, a nie zła wola kontrolujących. 

Warto również nadmienić, że w trakcie przygotowa-
nia niniejszej informacji rozpoczęły się w urzędzie kolej-
ne kontrole, a mianowicie druga już w tym roku kontrola 
NIK (tym razem planowa) oraz również druga w tym roku 
(nieplanowa) kontrola Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 
w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z tytułu 
podatku od towarów i usług przed dokonaniem zwrotu po-
datku za I i II kwartał 2013 r. oraz weryfikacja zasadności 
złożonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty za IV kwartał 
2012 r. 

Edyta Gawrońska
- Sekretarz Gminy Nadarzyn 

Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów

Zapraszamy do słuchania au-
dycji w każdy trzeci piątek mie-

siąca o godz. 13.10. Podczas naszego czasu antenowego 
będą prezentować się między innymi jednostki organiza-
cyjne Gminy Nadarzyn. Program samorządowy emito-
wany jest na antenie Radia Niepokalanów codziennie  
po godz. 13.10.

 
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl
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Święto Edukacji Narodowej
   W dniu 4 października 2013 r. w Gimnazjum im. bł. Jana 
Pawła II w Nadarzynie miała miejsce uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 

    Wzięli w niej udział: dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy 
placówek oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn, emeryto-
wani nauczyciele oraz przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych gminy. Zgromadzonych gości powitała Inspektor ds. 
Oświaty p. Maria Jaworska. Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz 
Grzyb złożył podziękowania za zaangażowanie w pracę dla 
wszystkich pracowników oświaty. Po części oficjalnej z pro-
gramem artystycznym wystąpił Marek Majewski. 
   Natomiast 14 października 2013 roku - w Dniu Edukacji 
Narodowej we wszystkich szkołach na terenie Gminy 
Nadarzyn, odbyły się uroczyste akademie połączone już tra-
dycyjnie ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Grona 
pedagogiczne i koledzy z klas starszych bardzo serdecznie 
przywitali „pierwszaków”. 

red.
Na fot. powyżej od lewej: Małgorzata 
Nowak - Dyrektor PP Nadarzyn, 
Izabela Bogusiewicz - Dyrektor SP 
Nadarzyn, Teresa Guzek - Dyrektor 
PP Młochów, Zbigniew Reluga - 
Dyrektor Gimnazjum, Maria Jaworska 
- Inspektor ds. oświaty , Janusz Grzyb 
- Wójt Gminy Nadarzyn, Elżbieta 
Osińska - Dyrektor PP Wolica. 

Pierwszaki z SP Młochów

Spotkania z zakresu profilaktyki 
uzależnień i przeciwdziałania prze-
mocy finansowane przez GKRPA 

w Nadarzynie.
W dnu 9 października na zaproszenie Gimnazjum im. bł. 

Jana Pawła II w Nadarzynie odbył się koncert profilaktyczny 
Dobromira Makowskiego - założyciela grupy Rap Pedagogia. 
Oparty na muzyce Hip Hop, a zainspirowany przeszłym życiem 
autora przekaz trafił do młodzieży. Obserwując jak młodzież 
słuchała, wypowiadała się po koncercie oraz nagrodziła owa-
cją na stojąco wykonawców jestem przekonana, że wiele osób 
zastanowi się nad skutkami ryzykownych zachowań. Dzięku-
jąc panu Dobromirowi i gratulując szkole za prawdziwą lekcję 
profilaktyki podsumowałam przekaz dany młodzieży podczas 
tego koncertu: wierzcie w siebie, walczcie o siebie, realizujcie 
marzenia i nie bójcie się prosić o pomoc!

Natomiast w dniu 15 października Szkoła Podstawowa  
w Ruścu zaprosiła po raz kolejny panią Katarzynę Parusińską 
– psycholog z Centrum Profilaktyki i Edukacji. Szkolenie, jako 
kontynuacja czerwcowych warsztatów z dziećmi, tym razem 
skierowane było do rodziców i przeprowadzone zostało w ra-
mach programu „Przeciwdziałanie agresji w szkole”. Podczas 
zajęć rodzice mogli dowiedzieć się czym jest agresja, a czym 
przemoc, jakie są mechanizmy ich powstawania, jak rozpoznać 
kiedy dziecko jest ofiarą bądź sprawcą działań przemocowych. 
Istotną kwestią było również przekazanie informacji gdzie moż-
na uzyskać pomoc. Pani Katarzyna Parusińska poinformowała 
rodziców o ogólnopolskich instytucjach pomocowych, nato-
miast ja przekazałam informacje o formach pomocy w naszej 
gminie i powiecie. I tak Gmina Nadarzyn oferuje:
- bezpłatną pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym 
przy GKRPA w Nadarzynie,
- działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie, posiadamy własną stronę internetową i umoż-
liwiamy kontakt mailowy,
- w każdej szkole i w każdym przedszkolu zatrudniony jest 
psycholog,
- oferujemy możliwość konsultacji pedagogiczno-
psychologicznych w placówce wsparcia dziennego,  
- dla podopiecznych GOPS istnieje możliwość bezpłatnych po-
rad prawnych.
Szkolenia zorganizowane zostały przez placówki oświatowe a 
sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Nadarzynie.

Przypominam również Państwu, że osoby doświadczające 
przemocy i jej skutków a także osoby, które znalazły się w na-
głym lub przewlekłym kryzysie psychicznym czy obarczone 
następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodzi-
ny mogą bezpłatnie korzystać z pomocy Zespołu Ośrodków 
Wsparcia w Piastowie. 

Rodzice z dziećmi potrzebujący porady, wsparcia czy pomo-
cy w poradzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi lub ro-
dzinnymi mogą zgłaszać się także do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pruszkowie

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomośc o smieci naszego kolegi

Pani Katarzynie Szymańskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Teścia
składają

 

Wójt oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn 
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Spływ kajakowy
 Zaledwie kilkanaście kilometrów od Nadarzyna znajduje 

się miejscowość - Zalesie Dolne, a tam obszar przyrodniczo-
krajoznawczy zwany: Górki Szymona z unikatowymi wydma-
mi  śródlądowymi i rzeką  Jeziorką, będącą lewym dopływem 
Wisły.

To w tym miejscu już drugi raz, gimnazjaliści zapoznawali 
się z jedną z form turystyki - spływem kajakowym. Kajak to 
czasami jedyna możliwość dotarcia do miejsc, które w inny 
sposób są poza zasięgiem. To też bardzo przyjemny rodzaj 
aktywności fizycznej, oraz możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności radzenia sobie z trudnościami-przeszkody na tra-
sie spływu jak i zdolności współpracy, bowiem wiosłują dwie 
osoby, które muszą się ze sobą porozumiewać, by to wiosło-
wanie było przyjemne.

W tym roku data spływu przypadła na połowę września, 
więc marzenie o pięknej, słonecznej pogodzie – było, od 
początku planowania imprezy. Wyszło jednak jak wyszło,  
w poniedziałkowy poranek grupa gimnazjalistów, w  kurtkach 
przeciwdeszczowych stawiła się na odprawę. Bo przecież nie 
ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Dobrze przygotowani, 
ruszyliśmy na miejsce spływu, czyli  Górki Szymona. 

Tu jeszcze raz przypomnienie podstawowych zasad bez-
pieczeństwa i wodujemy kajaki. Niektórzy z uczestników już 
mieli do czynienia z kajakami, byli też i tacy, których był to 

pierwszy raz więc na początek krótki kurs z kierowania kaja-
kiem - „pod prąd”. Po tej lekcji ruszyliśmy, już z nurtem rzeki 
w stronę Konstancina – Jeziorna. Spływ trwał ok. 4 godzin, po 
drodze zwalone drzewa, konary zanurzone w wodzie, trzeba 
być czujnym, by nie zawiesić się na jakimś i uważnym, by po-
dziwiać piękne widoki, mimo czasami padającego drobnego 
deszczu.

Wszyscy szczęśliwie dopłynęliśmy do celu, niektórzy nieco 
przemoczeni, niektórzy trochę zmęczeni, ale wszyscy bogatsi 
o nowe doświadczenia – to najcenniejsze. Zapraszamy na 
kolejne spływy.

Dla zainteresowanych - do Zalesia Dolnego można dojechać 
również rowerem, szlakiem który prowadzi przez gminę 
Nadarzyn – szlak czerwony – Warszawski Szlak Okrężny,  
ok. 30  kilometrów.

Zdjęcia ze spływu: www.gimnajum.nadarzyn.pl
Magdalena Milczarek 

– Nauczyciel Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie

Gimnazjum w Nadarzynie

 „English Teaching” 
    W ramach programu „English Teaching” realizowanego 
przez Gimnazjum w Nadarzynie, a młodzieżą naszej szkoły 
spotkał się Douglas Ades, Sekretarz Rady Dyrektorów Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, który poprowadził lekcje 
języka angielskiego. Jej tematem były miejsca w USA, które 
warto odwiedzić, a także przeprowadzenie kulturoznawczej 
dyskusji z uczniami, oczywiście po angielsku.

Podczas lekcji Douglas Ades przekazał uczniom interesują-
ce fakty na temat historii i kultury amerykańskiej. Dyskusja 
toczyła się wokół ciekawych miejsc wartych odwiedzenia, 
zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce, na temat 
życia codziennego w Ameryce oraz różnic i podobieństw po-
między Polakami i Amerykanami. Dla uczniów była to zna-
komita okazja do sprawdzenia w praktyce znajomości języka 
angielskiego. Uczniowie zadawali  mnóstwo pytań, na które 
nie zawsze łatwo było znaleźć odpowiedźi9. Gość zachęcał 
do pogłębiania wiedzy o Stanach Zjednoczonych, do wytężo-
nej pracy, dążenia do celu i podnoszenia kompetencji języko-
wych.

Państwo Ades mieli też okazję zwiedzić naszą szkołę i nie 
ukrywali zachwytu widząc tak dobrze wyposażoną i zadba-
ną placówkę oświaty. Szkoła, dzięki funduszom i wsparciu 
zarządu gminy corocznie inwestuje w wyposażenie, a także 
podoszenie standardu nauki. Pan Ades wyraził uznanie dla 
tak owocnej współpracy między nauczycielami, a władzami 
Nadarzyna. Co więcej, wyrazili wspólnie zdanie, że młodzież 
naszego gimnazjum porozumiewała się najlepiej w porówna-
niu do uczniów innych szkół, które Państwo Ades mają przy-
jemność odwiedzać od dwóch lat. Stwierdzili nawet, że mieli 
wrażenie, iż rozmawiają z 17-latkami.

Program „English Teaching”, realizowany od 2000 r., inicjuje 
i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz 
poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży 
z małych miast i wsi. W ciągu 12 lat, na realizację programu, 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeznaczyła ponad 
4,5 mln USD. Ogólnopolskim Realizatorem Programu jest 
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”.

Magdalena Drzewiecka
- Nauczycielka Gimnazjum 
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W dniu 20 września 2013 r. odbyła się uroczystość otwarcia 
sali widowiskowo - sportowej przy Publicznym Przedszkolu 
w Nadarzynie. Przy dźwiękach fanfar dokonano symbolicz-
nego przecięcia wstęgi, do którego zostali zaproszeni: (na 
fot. poniżej od prawej) Wicestarosta Pruszkowski Agnieszka 
Kuźmińska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie 
Małgorzata Nowak, nasz przedszkolak Kasia Zimnicka oraz 
Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb. 

   Nowy obiekt poświęcił ks. Dziekan Andrzej Wieczorek – 
proboszcz miejscowej parafii. 

Otwarcie hali 
widowiskowo - sportowej  

PP Nadarzyn 

  Podczas uroczystości Pani Dyrektor podziękowała wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do powstania sali sporto-
wej. Uroczystość uświetniły występy wokalno-taneczne 
w wykonaniu dzieci ze starszych grup (fot. powyżej) oraz 
koncert na wiolonczelę w wykonaniu p. Marty Semkiw.  

 W nowej sali będą odbywały się zajęcia sportowe, rekreacyj-
ne oraz uroczystości okolicznościowe. Jeszcze raz pragniemy 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania sali sportowej przy Publicznym Przedszkolu  
w Nadarzynie oraz wszystkim przyjaciołom obecnym na uro-
czystości otwarcia naszej hali za wspólne świętowanie oraz 
przekazane podarunki. 

Małgorzata Kmiecik - Nauczycielka PP Nadarzyn 

Święto patrona
    Dnia 18 września 2013 r. obchodziliśmy święto naszej 

szkoły. Uroczystość rozpoczęła się odnowieniem złożenia 
przyrzeczeń pod portretem patrona szkoły – św. Stanisława 
Kostki. Następnie udaliśmy się do kościoła na uroczystą 
Mszę świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz – Krzysztof 
Woźniak. Podczas kazania przypomniał on postać naszego pa-
trona. Oprawę muzyczną Mszy wykonał zespół wokalno – in-
strumentalny uczniów i absolwentów naszej szkoły. Następnie 
dyrektor szkoły Grzegorz Tyszko w swoim przemówieniu 
przypomniał związek postaci świętego Stanisława z życiem 
od czasów przedwojennych do dnia dzisiejszego.  

Wspomniał też uroczystość nadania szkole imienia świętego, 
która odbyła się 19 września 2005 roku. Mówił o tym, że war-

to naśladować tego świętego, odkrywać wartości, które wzbo-
gacają nasze życie. Wyjaśnił co znaczą słowa św. Stanisława 
„do wyższych rzeczy jestem stworzony”, zachęcał do działa-
nia zgodnie z tą zasadą. W swoim wystąpieniu podziękował 
również księdzu proboszczowi, rodzicom i nauczycielom za 
udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości. 

W  programie obchodów Święta Szkoły nie zabrakło wy-
stępu artystycznego uczniów, po którym odbyła się intere-
sująca prezentacja multimedialna o św. Stanisławie  Kostce.  
A w dalszej części uczniowie uczestniczyli w grze terenowej 
dotyczącej życia i ideałów Patrona, zorganizowanej przez har-
cerzy z naszej szkoły. Ostatnim punktem program był poczę-
stunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów

Agnieszka Bajnóg, Dorota Śmigielska 
- Nauczycielki SP w Kostowcu 

SP Kostowiec

PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne podziękowania 
za słowa otuchy i wparcie w ciężkich chwilach 
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

mojej MAMY.

Danuta Wacławiak    

Fot. arch. PP Nadarzyn 

Fot. arch. PP Nadarzyn 
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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:
03.09.2013 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonego drzewa  
w Kajetanach przy ul. Brzozowej. Działania były prowadzone 
w godzinach popołudniowych
06.09.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru składowiska 
palet i komórki drewnianej w Woli Krakowiańskiej, działania 
prowadzone były w godzinach popołudniowych; na miejscu 
obecni również OSP Młochów i jeden zastęp PSP Pruszków.
08.09.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego. do którego doszło na drodze woj. 721, działania 
były prowadzone od godzin rannych do południowych.
08.09.2013 r. udział zastępów w usuwaniu skutków wypad-
ku drogowego z udziałem trzech samochodów osobowych do 
którego doszło w Nadarzynie (al. Katowicka). Jednym z po-
jazdów poruszał się nietrzeźwy kierowca. Działania nasze po-
legały na udzieleniu pomocy przedmedycznej trzem osobom 
poszkodowanym, przekazaniu osób Pogotowiu Ratunkowemu 
oraz uprzątnięciu dwóch pasów drogi krajowej z potłuczonych 
szkieł i rozlanych płynów eksploatacyjnych. Działania były 
prowadzone w godzinach nocnych, obecna na miejscu Policja 
Nadarzyn i WRD Pruszków.
11.09.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków rozerwa-
nia przyłącza gazowego w  Wolicy (ul. Centralna). Działania 
były prowadzone w godzinach popołudniowych, polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i oczekiwaniu na przybycie 
Pogotowia Gazowego.
15.09.2013r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji 
drogowej do której doszło w godzinach nocnych przy ul. 
Pruszkowskiej, która spowodowana była przez nietrzeźwego 
kierującego samochodem, działania polegały na uprzątnięciu 
potłuczonych szkieł i elementów plastikowych oraz neutrali-
zacji rozlanych płynów eksploatacyjnych. 
17.09.2013 r. w Młochowie - udział zastępu w poszukiwaniu 
starszej osoby która w ciągu dnia wybrała się na grzyby do 
lasu i do godzin nocnych nie powróciła do domu. 
28.09.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego samochodu osobowego z motorem do którego 
doszło w Starej Wsi (ul. Grodziska); działania prowadzone  
w godzinach południowych i polegały na uprzątnięciu roz-
lanych płynów eksploatacyjnych. Obecna Policja WRD 
Pruszków.

Czad - cichy zabójca!!!
    Pora roku zmusza właścicieli do-
mów, w szczególności jednorodzin-
nych do korzystania z ogrzewania przy 
pomocy pieców na opał stały, komin-
ków, pieców gazowych.
   Prawie 3 700 zdarzeń związanych z 
tlenkiem węgla, w tym prawie 1 800 po-

szkodowanych i 106 ofiar śmiertelnych – to liczby pokazujące 
żniwo, jakie czad zebrał w ostatnim okresie grzewczym, czyli 
od listopada 2012 do marca 2013 r.Tylko od września 2012 
r. do 31 marca 2013 r. na skutek zaczadzenia zginęło 91 osób! 
Strażacy, we wspomnianym okresie, zdarzeń związanych z 

tlenkiem węgla odnotowali 3817. Poszkodowanych w nich 
zostało 2216 osób.                                           

Jak zapobiegać zatruciu?
    Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do któ-
rego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, 
brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie 
tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na 
zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. 
Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego 
dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, 
kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobod-
ny odpływ spalin. 
      Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działa-
nia urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność 
wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych 
i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

Pamiętaj aby:
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i 
przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz wę-
gla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy 
używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż 
raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek 
m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku, 
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek 
źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, ku-
chenki gazowej lub węglowej), 
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, 
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać  
z usług wykwalifikowanej osoby, 
• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa 
się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować 
stan techniczny urządzeń grzewczych, 
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w za-
kresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych nale-
ży żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera 
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierają-
cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i 
zakresie stosowania danego urządzenia, 
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność 
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele 
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli 
nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu, 
• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się pro-
ces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), 
a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien, 
• rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpią 
domownicy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki 
warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej 
werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej 
wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym sil-
nikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte, 
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle 
i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osła-
bienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż 
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej 
sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,  
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w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

- lekki ból, mdłości, wymioty, ogól-
ne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie, 
- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świado-
mości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech 
przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie, 
- drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie. 
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia 
orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on 
całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia truci-
zny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomo-
cą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
 - należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czy-
stego powietrza, jak najszybciej wynieść osobę poszko-
dowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, 
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guzi-
ki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego 
przemarznięcia, wezwać służby ratownicze (pogotowie ratun-
kowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesie-
niu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy nie-
zwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i 
masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH 
GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ PRAWI-

DŁOWA INSTALACJA
    Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może 
dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z in-
strukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych  
i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć 
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same 
wymagania, co do prac instalacyjnych i regulacyjnych, 
dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znaj-
dować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej,  
a stanowiska pracy powinny być usytuowane między 
oknem a kuchenką, tak, aby następował nad nimi przepływ 
świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA 
  Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do 
urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podsta-
wowe znaczenie. Jego brak bowiem powoduje niedobór 
tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie 
i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy 
np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ 
świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem 
niezbędnym swobodnego odpływu spalin. 
    W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą ką-
pielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna powinny 
być wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpie-
li uchylić okno lub lufcik w mieszkaniu. Zasłanianie kratek 
wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazien-
ki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjne-
go, grozi śmiertelnym zatruciem.

Na podstawie materiałów 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

  Arkadiusz Kiliński
- Naczelnik OSP Nadarzyn

Zgodnie z Ustawą o Strażach Gminnych jednym z za-
dań funkcjonariuszy jest dbałość o porządek w miejscach 
publicznych oraz respektowanie przestrzegania prawa 
miejscowego przez społeczeństwo. W ramach swoich za-
dań patrolowany jest teren gminy ze zwróceniem uwagi na 
wszelkie nieprawidłowości. W dalszym ciągu ujawniane 
są coraz to nowsze, nielegalne wysypiska śmieci, co jest 
niezrozumiałe z powodu wprowadzenia nowych przepisów  
w zakresie gospodarowania odpadami.

Na początku października tego roku za pośrednic-
twem poczty elektronicznej wpłynęło do Straży Gminnej  
w Nadarzynie zgłoszenie o wysypisku śmieci w lasku między  
ul. Jastrzębią i Świetlików. Zarówno ze zgłoszenia jak  
i czynności przeprowadzonych na miejscu wynikało, że 
śmieci należą do mieszkańca pobliskiego osiedla, a świad-
czyły o tym dokumenty znalezione w workach. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami kodeksu wykroczeń (art. 154 
§ 2), kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny ka-
mienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze 
grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Podobnego 
zakończenia postępowania prowadzonego przez nadarzyń-
skich strażników może oczekiwać osoba, która dopuściła 
się powyższego czynu. 

Część osób pozbywających się odpadów w miejscach 
niedozwolonych, zachowuje jednak większą czujność „se-
gregując” zawartość worków, by nie pozostawić śladów 
umożliwiających ich identyfikację. 

W tym miejscu zwracam się do Państwa z prośbą o wszel-
kie informacje (nawet anonimowe), jeśli byliście Państwo 
świadkami niewłaściwych zachowań, dziękując za dotych-
czasowe informacje i zdjęcia. Zarówno dzięki Państwa 
zgłoszeniom, jak i z własnej inicjatywy nadarzyńscy straż-
nicy interweniowali 61 razy w miesiącach lipiec – wrzesień,  
w związku z zaśmiecaniem terenów leśnych, parków, chod-
ników itp. 

Straż Gminna 
w Nadarzynie 

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

     strazgminna@nadarzyn.pl

  Adam Piskorz 
- Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim osobom oraz jednostkom straży i policji, 

które w dniach 17-18 września 2013 roku 
brały udział w poszukiwaniach 

Tadeusza Tłustowskiego bardzo dziękujemy
RODZINA
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Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA

Wystartowaliśmy 
w nowy rok harcerski

… a działo się:
- w ostatnią niedzielę sierpnia Szczep „Wataha” licznie i 
aktywnie uczestniczył w gminnych uroczystościach dożyn-
kowych w Nadarzynie; serwowaliśmy kawę, prowadzili-
śmy tańce, najmłodsi brali udział w grze „Zostań Młodym 
Zwiadowcą”, w kąciku harcerskim wyeksponowana była 
galeria  działalności i osiągnięć naszego młodziutkiego 
szczepu; szczególnie radosnym momentem było ogłoszenie 
wyników Eko-Konkursu, w którym zajęliśmy II miejsce!
- 5 września  Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i 
Zuchowych „Wataha” uroczystym apelem i ogniskiem za-
inaugurował Rok Harcerski; w skład Szczepu wchodzą:  
1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Impeesa”- młodzież 
13-16 lat (zbiórki w czwartki, godz. 19:00), 1 Nadarzyńska 
Drużyna Harcerska „Wilki”- dzieci 10-13 lat (zbiórki we 
wtorki, godz. 18:00), 1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa 
„Wilczęta z Wrzosowiska”- dzieci w wieku  7-10 lat 
(zbiórki w środy, godz. 16:30) - zbiórki odbywają się w 
domu parafialnym w Nadarzynie., 22 Drużyna Harcerska 
„Orliki” - dzieci w wieku 10-13 lat (zbiórki w piątki, 
godz. 14:00), 22 Gromada Zuchowa „Leśne duszki”- 
dzieci w wieku  7-10 lat (zbiórki w piątki, godz. 12: 00) 
Zbiórki odbywają się w Szkole Podstawowej w Kostowcu. 
http://www.wataha.pruszkow.zhp.pl, szczep należy do 
Hufca ZHP Pruszków.
 - Kadra Szczepu, pod kierownictwem dha pwd. Wojciecha 
Bieńkowskiego (drużynowego „Impeesy”) przygotowała 
i prowadziła 14 września obsługę VII Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego, w ramach obchodów 560 rocznicy nadania 
praw miejskich  dla Nadarzyna; uczestnicy min. odkrywa-
li uroki Parku w Młochowie, rozwiązywali krzyżówkę w 
Ruścu, przy Hotelu George (dzięki gościnności właściciela) 
rajdowicze mogli bezpiecznie wykleić układankę o naszej 
miejscowości, a przy gimnazjum sprawdzić się na „żółwiń-
skiej” jeździe na czas (czyli, kto wolniej przejedzie 10 m).

- 21 września uczestniczyliśmy w Harcerskim Starcie w 
Pruszkowie; całodzienna gra i zabawa miejska, gdzie zuchy 
i harcerze uczyli się zachowań ekologicznych i poznawali 
Pruszków; w podsumowaniu współzawodnictwa okazało 

się, że zuchy z 22 Gromady „Leśne Duszki” z Kostowca 
były najlepsze w swojej kategorii, a wśród harcerzy star-
szych wygrał patrol połączonych sił  „Wilków” i „Impeesy”. 
Fot. z gry powyżej.

- XIII Dzień 
Papieski – „Jan 
Paweł II papież dia-
logu” – między 9, 
a 13 października 
nadarzyńscy harce-
rze wzięli udział w 
zbiórce publicznej 
kwestując (fot. obok)
na rzecz Fundacji 
„Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, która 
wspiera uzdolnione 
dzieci i młodzież z 
ubogich rodzin.
… z ostatniej chwi-
li Komisja Stopni 

Instruktorskich KH ZHP Pruszków pozytywnie zamknęła 
próbę instruktorską na stopień Przewodnika przyboczne-
mu 1NDH „Impeesa” druhowi Piotrowi Lewandowskiemu 
– tak więc będziemy mieli „świeżutkiego” instruktora w 
„Watasze”! Gratulacje!

Ks. phm. Jarosław Kuśmierczyk  
- Komendant NSDHiZ WATAHA

Fundacja Kultury Informatycznej
zaprasza na 

otwarte spotkanie czwartkowe

Oddziały integracyjne 
w przedszkolu - za i przeciw

7 listopada, godz. 18.30

w Centrum Edukacyjnym  w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26

Wstęp wolny

Start rajdu spod pałacu w Młochowie

Fot. arch. szczepu

Fot. arch. szczepu

Fot. arch. szczepu
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W dniu 25 września w naszym 
Ognisku po raz drugi odbył się hap-
pening „Jestem bezpieczny na dro-

dze” pod tegorocznym hasłem: „Bezpieczny uczeń w drodze 
do szkoły”. Celem spotkania było zwrócenie uwagi dzieciom 
na bezpieczne poruszanie się po drodze, uwrażliwienie ich na 
konieczność pomocy poszkodowanemu oraz zaapelowanie do 
kierowców o ostrożną i odpowiedzialną jazdę samochodem. 
Podczas spotkania gościliśmy przedstawiciela Straży Gminnej, 
Policji, Ratowników i Strażaków z OSP w Nadarzynie. Na po-
czątku goście przypomnieli Ogniskowiczom, jakie zasady bez-
pieczeństwa obowiązują w ruchu pieszych oraz przy poruszaniu 
się rowerem. Następnie Ratownicy i Strażacy opowiedzieli i 
zaprezentowali, jak należy prawidłowo udzielać pierwszej po-
mocy poszkodowanemu. Na naszym podwórku odbył się po-
kaz ratownictwa, który przyciągną również uwagę innych osób. 
Na zakończenie, głównym punktem spotkania był przemarsz 
z transparentami: „Bezpieczny uczeń w drodze do szkoły”, 
„Jestem widoczny jestem bezpieczny” oraz „Mówimy NIE pi-
janym kierowcom”. Każde dziecko dostało odblaski i kamizel-
ki, tak wyposażeni w asyście Strażnika Gminnego, Policjanta i 
Strażaków ruszyliśmy na ulice Nadarzyna. 

GODM „Tęcza”

    Cieszy nas pozytywny odbiór ze strony kierujących po-
jazdami, którzy podczas przemarszu dzieci machali, po-
zdrawiali i okazywali aprobatę. 
    Pragniemy podkreślić, że wiedza i umiejętności za-
prezentowane podczas tego spotkania przez przedstawi-
cieli policji, straży gminnej i straży OSP zrobiła na nas 
wszystkich ogromne wrażenie. Wszyscy zaproszeni spe-
cjaliści zadeklarowali chęć pomocy i współpracy z naszą 
placówką.  Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom za 
ogromne zaangażowanie w nasze spotkanie. 

Wychowawcy GODM „Tęcza” 

W niedzielę 15 września 2013 Gminne Ognisko Dziecięco-
Młodzieżowe „Tęcza” uczestniczyło w Turnieju Piłki Nożnej 
„Sochaczewskie Chełmonalia” , który odbył się podczas 
Dożynek Gminnych w miejscowości Kąty. Turniej miał na celu 
popularyzację piłki nożnej, promocję boiska „Orlik 2012” w 
Kątach oraz wdrażanie do kulturalnego dopingu podczas meczu. 
Na turniej zgłoszenia przysłały trzy drużyny w kategorii szkół 
podstawowych i dwie w kategorii gimnazja. Nasza drużyna 
zdobyła II miejsce. Chłopcy wykazali się wolą walki, wielkim 
sercem i zaangażowaniem. Łatwo nie oddali zwycięstwa, 
chociaż „przeciwnikiem” była drużyna z Akademii Sportu.

Bardzo miłym akcentem były słowa Pana Witolda Czuksanow 
– Prezesa Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmońskiego (partnera 
tej imprezy) skierowane pod adresem Gminnego Ogniska 
Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”, który zaznaczył szczególną 
aktywność filii Ogniska w Młochowie, w tym pracowników 
Ogniska pani Marzeny Latoszek i pani Agaty Sierputowskiej w 
kultywowaniu tradycji i działań na rzecz promowania regionu z 
jakim był związany Józef Chełmoński. Zapraszał mieszkańców 
Powiatu Sochaczewskiego do naszej Gminy, akcentując, iż na 
terenie Gminy Nadarzyn znajdują się bardzo ciekawe, godne 
polecenia miejsca w tym Park Młochowski z klasycystycznym 
pałacem z I-szej połowy XIX w. projektu Jakuba Kubickiego.   

Podczas Dożynek miało miejsce również wręczenie nagród 
w konkursie malarskim „Chełmoński i Chopin dwaj najwięksi 
artyści Mazowsza”. Na ten konkurs wpłynęło łącznie 80 prac 
w tym 7 z naszego Ogniska.  III miejsce w kategorii kl. IV-VI 
zdobył Dariusz Boschke, a wyróżnienie w kategorii gimnazjum 
trafiło w ręce Natalii Majek.

Krystyna Masłowska 
- Dyrektor GODM „Tęcza”

Sochaczewskie Chełmonalia

Jestem bezpieczny 
na drodze

Fot. arch. Ogniska

W Ognisku w Nadarzynie we wrześniu i październiku reali-
zowany jest projekt „Zwierzaki to nie pluszaki”- jego cel to 
wspieranie świetlic środowiskowych i klubów młodzieżo-
wych. Na całość projektu składają się:
- zajęcia aktorskie i savoir-vivre’u, które we wrześniu i paź-
dzierniku prowadziła aktorka serialowa, lektorka audiobo-
oków, założycielka profesjonalnego studia nagraniowego i 
filmowego pani Joanna Lissner,
- spotkanie z terapeutą uzależnień - w dniu 17 października go-
ścił u nas pan Adam Nyk socjolog, specjalista terapii uzależnień, 
kierownik Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
MONAR. Podczas spotkania podjęta została problematyka 
uzależnień, w tym głównie od narkotyków. Rozmawialiśmy 
również o tolerancji w odniesieniu do osób o innym kolorze 
skóry, czy wobec osób niepełnosprawnych.
Pan Adam Nyk opowiedział nam o swojej pracy i doświadcze-
niach związanych z udzielaniem pomocy osobom uzależnio-
nym. Na podstawie rozmowy i prezentowanych filmów mło-
dzież mogła zobaczyć do czego może doprowadzić uzależnie-
nie. Przedstawione w filmach sceny ukazywały zarówno ten 
czarny scenariusz, jak i możliwość wybrania innej, wcale nie-
łatwej drogi, ale dającej szansę wyjścia z nałogu. Cieszymy się, 
że zaproszenie na spotkanie przyjęła pani Agnieszka Zboina – 
pedagog Gimnazjum w Nadarzynie i przedstawiciele  klas III. 
- wyjazd do Warszawskiego ZOO, który miał miejsce 19 paź-
dziernika, wyjazd do  Teatru Rampa na musical familijny pt.: 
„W pogoni za bajką”. Podsumowaniem projektu będzie impre-
za integracyjna „Zwierzaki to nie pluszaki”. Program finan-
sowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego a realizatorem jest Towarzystwo Teatralne 
„Kurtyna”.

Krystyna Masłowska – Dyrektor GODM „Tęcza”

Projekt - Zwierzaki to nie pluszaki
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Nadarzyńskie
kryminałki

 W dniu 7 września 2013 r. 
Komisariat Policji w Nadarzynie 
został powiadomiony przez miesz-
kańca Wolicy, iż w nocy z terenu 

jego posesji nieznany nikomu sprawca, dokonał kradzie-
ży z włamaniem samochodu marki Fiat Seicento. Sprawca 
przepiłował kłódkę przy bramie wjazdowej, a następnie 
wykorzystując fakt pozostawienia niezamkniętych drzwi 
wejściowych, skradł z mieszkania saszetkę z zawartością 
dokumentów, kart bankomatowych i pieniędzy w kwocie 
4.000 zł. oraz kluczyk od ww. samochodu, którym odje-
chał z posesji. W wyniku podjętych czynności policjanci KP  
w Nadarzynie, dokonali jeszcze tego samego dnia zatrzy-
mania nieletniego mieszkańca Wolicy, jak również odzy-
skali skradziony pojazd. Nieletni Dawida J., wobec którego  
w przeszłości prowadzono postępowania wyjaśniające w spra-
wach o czyny karalne przeciwko mieniu i dokumentom, de-
cyzją Sądu Rejonowego w Pruszkowie III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich zastał umieszczony w Schronisku dla Nieletnich, 
na okres dwóch miesięcy.  

    W dniu 15 września 2013 r. w Rozalinie, grupka trzech 
nietrzeźwych mężczyzn, dopuściła się wybryku chuligańskie-
go, polegającego na uszkodzeniu repliki wozu drabiniastego. 
Mężczyźni zauważeni przez właściciela zniszczonej rze-
czy, szybko oddalili się, na tyle nieskutecznie, iż w wyniku 
penetracji załogi patrolowo-interwencyjnej nadarzyńskiego 
komisariatu, zostali zatrzymani i doprowadzeni do aresztu. 
Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia, za co 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Podejrzani którzy 
przyznali się do zarzutów, za zgodą pokrzywdzonego, złożyli 
wniosek o przeprowadzenie mediacji, która w takich sprawach 
pozwala pokrzywdzonemu na szybsze uzyskanie naprawienia 
szkody, zaś sprawcom daje szansę na łagodniejsze potrakto-
wanie przez sąd.
  Jak czasami mogą kończyć się znajomości naszych 
dzieci, przekonali się w dniu 23 września 2013 r. miesz-
kańcy Szamot, w których domu dokonano włamania  
i  ukradziono dwa laptopy. Sprawca, jak się okazało były zna-
jomy ich córki, w zamian za zwrot skradziony rzeczy zażądał 
od pokrzywdzonych pieniędzy i aby ich do tego przymusić 
groził uszkodzeniem ich dobytku. Powiadomieni o tym zda-
rzeniu policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie, podjęli 
wspólnie z kolegami z Warszawy, działania zmierzające do 
zatrzymania mężczyzny, wobec którego prowadzone były już 
czynności poszukiwawcze w związku z kradzieżą sklepową 
na terenie stolicy. Po trzech dobach działań Piotr K. został za-
trzymany na obrzeżach Warszawy, a następnie przekazany do 
dyspozycji nadarzyńskiej Policji. Podejrzany usłyszał łącznie 
trzy zarzuty, za które grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie zastosowała 
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci oddania pod 
dozór Policji. 

    We wrześniu 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali rów-
nież zatrzymania obywatela Bułgarii podejrzanego o usiłowa-
nie dokonania kradzieży mieszkaniowej w Młochowie oraz 

Roberta J., który chcąc aby jego kolega uniknął odpowie-
dzialności za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym, 
wręczył policjantowi korzyści majątkową, za co teraz odpo-
wie przed pruszkowskim sądem. Ponadto zatrzymanych zo-
stało dwóch mężczyzn za posiadanie środków odurzających, 
trzech nietrzeźwych kierujących w ruchu drogowym oraz trzy 
osoby poszukiwane, a także trzech nieletnich uciekinierów  
z placówek szkolono-wychowawczych.
Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują 
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kry-
minalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy  
we wrześniu 2013 r. i tak:
- w dniu 5 września 2013 r. w godz. 7.35 – 14.00, nn. spraw-
ca wykorzystując uchylone okno, z domu w Rozalinie przy  
ul. Młochowskiej, dokonał kradzieży złotej biżuterii,
- w nocy z 11 na 12 września 2013 r. w Wolicy przy al. 
Katowickiej, nieznani sprawcy dokonali kradzieży z włama-
niem do sklepu, skąd zabrali wyroby alkoholowe i tytoniowe, 
- w dniu 13 września 2013 r. w godz. 9.00 – 11.10 w Wolicy 
przy ul. Ogrodniczej, nieznani sprawcy dokonali kradzieży  
z włamaniem do domu, skąd zabrali biżuterię i sprzęt elektro-
niczny,
- w dniu 16 września 2013 r. KP w Nadarzynie został powia-
domiony o tym, iż w okresie od 14 do 21 sierpnia br. z parku w 
Młochowie, skradziono kabinę sanitarną Toi Toi,
- w nocy z 15 na 16 września 2013 r. z posesji w Ruścu przy ul. 
Owocowej, skradziony został rower górski marki Trek koloru 
niebieskiego.

    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 niepokoją-
ce 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

 Podziękowanie
    W imieniu Mieszkańców Wsi Szamoty, pragnę złożyć 
serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Gminy Nada-
rzyn  i jego Zastępcy  za  wsparcie finansowe, umożliwiają-
ce nam wyjazd  do Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Szamoty

Uczestnicy wycieczki. 
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Serwis samochodów KIA w Nadarzynie poszukuje: 
SAMODZIELNEGO MACHANIKA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH oraz PRACOWNIKA 
MYJNI SAMOCHODOWEJ. 

Cv wraz ze zdjęciem proszę wysłać na adres: 
kia.praca@asmotors.pl 

Szczegółowe informacje: tel. 22 739 54 90 

Dom do wynajęcia w Ruścu 
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż). 

Tel. 695 607 453; 695 675 218
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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) 
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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), 
pracownika socjalnego na 1/2 etatu, rehabilitant, 

psychologSzczegółowe 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

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. 503 790 338
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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
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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

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
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aPoszukuję pracy - sprzątanie, gotowanie itp. 
Tel. 506 751 671

Usługi m.in. w zakresie rozliczania ksiąg 
handlowych, przychodów i rozchodów, ZUS, US 

oraz inne rozliczenia.
 Biuro rachunkowe ZELOTA

Tel. 604 621 231 

Przyjmę do pracy do pralni, od zaraz
Tel. 502 147 532

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

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew,
odśnieżanie, wiosenne prace porządkowe, strzyżenie 
żywopłotów, koszenie trawników. Okolice Nadarzyna.

Tel. 511 289 481 

r
e

k
l

a
m

a

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 50m2

w bloku w Młochowie
Tel: 506 075 557; 501 185 157
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Poszukujemy naszego ukochanego kota - Rudzika.  
Jest rudy z białym brzuszkiem; bardzo kontaktowy; 
wysterylizowany i „zaczipowany” (tatuaż w uchu). 

JEŚLI KTOŚ GO WIDZIAŁ 
SERDECZNIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFON: 602483607    
Nagroda: 1000 zł za odnalezienie
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aZAPRASZAMY DO SKLEPU IMBRYK  
Z HERBATAMI LIŚCIASTYMI, KAWAMI 

ZIARNISTYMI, AKCESORIAMII 
ORAZ SŁODKIMI DODATKAMI...

Pl.Poniatowskiego 40

05-830 NAdarzyn 

Pon. -pt. 10.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00
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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  

GABLE R.: Bracia Hioba
Anglia, rok 1147. Kraj ogarnięty 
jest wojną domową między 
cesarzową Matyldą a Stefanem  
z Blois. Jednym z niewielu miejsc, 
do których nie dociera bitewna 
wrzawa, jest mała wyspa, na której 
mieszkają podopieczni mnichów 
z klasztoru św. Pankracego.  
Ta starannie chroniona przed światem 
grupa składa się z arystokratów, 

przestępców, chorych, upośledzonych i opętanych.  
Są wśród nich bracia syjamscy, jeden święty i jeden seryjny 
morderca. Oto bracia Hioba. Wyspa, która zapewnia 
im bezpieczeństwo, jest tak naprawdę ich więzieniem. 
Mieli pozostać tam na zawsze. Ale pewnego dnia… 
GUILLOU J.: Bracia z Vestland
   Bracia z Vestland to pierwszy 
tom urzekającej rodzinnej sagi.  
To opowieść o braterstwie, uczuciach 
i powołaniu, to wreszcie doskonałe 
studium człowieczeństwa oraz wierna 
kronika trudnych, acz fascynujących 
czasów. Kiedy Lauritz, Oscar i Sverre 
Lauritzen, trzej bracia z rybackiej 
rodziny żyjącej w norweskim 
Vestland, tracą ojca i stryja podczas 
sztormu, muszą szybko dorosnąć 
i zacząć zarabiać na utrzymanie swoje i matki. Udają się 
więc do najbliższego miasta, gdzie mają się wyuczyć 
zawodu powroźnika. Przez przypadek zostają jednak odkryte 
niezwykłe uzdolnienia techniczne. Dzięki życzliwym ludziom 
pewna organizacja dobroczynna finansuje wykształcenie 
chłopców, by mogli zostać budowniczymi mostów i linii 
kolejowych. Po studiach mają powrócić do Norwegii, by 
wziąć udział w największym projekcie inżynieryjnym  
w dziejach kraju: budowie linii kolejowej łączącej Oslo 
i Bergen, która ma przebiegać przez wyjątkowo trudne, 
górzyste tereny. Plany młodzieńców pokrzyżuje jednak miłość. 
 KUŹNIAK A.: Papusza
Bronisława Wajs. Po cygańsku Papusza, czyli lalka. Poetka 
odkryta przez Jerzego Ficowskiego i wynoszona na piedestał 
przez Juliana Tuwima. Jej wiersze, proste piosenki pełne 
tęsknoty za przyrodą, są do dzisiaj chlubą cygańskiego 
dziedzictwa. Popularność, która przyniosła jej rozgłos, szybko 
okazała się przekleństwem. Posądzenie o zdradę plemiennego 
kodeksu złamało Papuszy życie. Latami żyła w odosobnieniu 
i pogardzie. Ostracyzm odbił się głęboko na jej zdrowiu, 
również psychicznym. Gdy w 1987 roku umarła, pochowano 
ją z dala od cygańskich mogił. Angelika Kuźniak dotarła do 
bezcennych materiałów archiwalnych, które rzucają nowe 

światło na los legendy cygańskiej poezji. Pamiętnik Papuszy, 
jej listy do Jerzego Ficowskiego czy korespondencja z Julianem 
Tuwimem to także nieocenione źródło informacji dotyczących 
realiów życia polskich Cyganów. Wędrówki z taborami, rzeź 
na Wołyniu, przymusowe osiedlanie, nieufność Polaków, a 
nade wszystko przywiązanie do przyrody i wolności) 
MICHALAK K.: Przepis na 
szczęście
Są słowa, które ranią, są takie, które 
przynoszą radość ale wszystkim 
niezmiennie towarzyszy gotowanie. 
Przytulna kuchnia, aromatyczne 
zapachy i niezapowiedziani goście 
- to wszystko nadaje życiu subtelny 
smak, a cztery bohaterki potrafią 
gotować i robią to z miłością.... Bo 
„Przepis na szczęście” mamy w 
sobie, musimy go tylko odkryć i zrealizować. Zatem usiądź 
wygodnie w głębokim fotelu, zaparz sobie herbatę i daj się 
uwieść magicznym opowieściom o szczęściu i gotowaniu.
FORD D.: Pacyfik : starcie mocarstw 
Tysiące mil oceanu. Największe bitwy morskie w dziejach. 
Zapomniane zbrodnie i nieludzka polityka. Specjalista od hi-
storii wywiadu i wojskowości Douglas Ford odkrywa tajem-
nice i zgłębia kontrowersje otaczające wojnę na Pacyfiku. Od 
zarysowanych ze swadą bitew i błyskotliwie przedstawionych 
planów strategicznych autor w mistrzowski sposób przechodzi 
do zagadnień rzucających zupełnie nowe światło na konflikt z 
Japonią. Tajniki propagandy, gospodarcza machina napędza-
jąca wojenny wysiłek, nieznane akcje wywiadu, kulisy pro-
gramu jądrowego oraz zatuszowane bestialstwa na skalę do-
równującą nazistowskiej machinie zagłady. Pacyfik to lektura 
obowiązkowa dla wszystkich znawców II wojny światowej. 

 CHMIELEWSKA J.: Zbrodnia 
w efekcie 
W EFEKCIE doskonale zaostrzo-
nych narzędzi ogrodowych.  
W EFEKCIE gąszczu odziedziczo-
nej działki. W EFEKCIE szaleją-
cego pędu bambusa. W EFEKCIE 
uczuć wzgardzonej wielbicielki…  
Zbyt doskonały kościotrup i roz-
członkowany spadek, bóstwo mę-
skie pełne sadyzmu, latająca czasz-
ka z idealnymi zębami, szalejące 

emocje na przestrzeni dziesięciolecia, spadkobierczyni  
o podejrzanej przeszłości i nigdy niespełnione marzenie, by 
uczłowieczyć faceta. W EFEKCIE wymiar kary bywa dys-
kusyjny. „Zbrodnia w efekcie” to ostatnia książka zmarłej 
7 października 2013 r. jednej z najbardziej lubianych pol-
skich autorek.
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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 parafii:

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

Dyrektor 
Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego

im. ks. Jana Twardowskiego 
w Pruszkowie  (ul. Wapienna 2)

zaprasza Rodziców  

27. XI. 2013 r.  w godz. 16.00 -17.30
na bezpłatne warsztaty  

„WSPOMAGANIE UCZNIA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO W SZKOLE” 

(WYBRANE METODY WSPOMAGAJĄCE 
ROZWÓJ DZIECKA)

Program warsztatów: Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka (mgr K. Jakimiuk); Metody logopedyczne 
wykorzystywane z dziećmi niepełnosprawnym  
(mgr O. Szadkowska); Wady postawy. Gimnastyka 
korekcyjna(mgr C. Podgórny); Usprawnianie manualne 
dziecka. Techniki plastyczne (mgr A. Bąbrych, mgr E. 
Wierzchowska).
Zapewniamy opiekę nad dziećmi rodziców biorących udział 
w warsztatach.Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału.
        Kontakt 692 231 860 - mgr Olga Szadkowska

Z radością informujemy, że we wrześniu 2013 r. 
Sakrament Chrztu przyjęli:
Hanna Patla, Michał Woźniak, Kaja Jadczak, Kacper 
Gabryel, Dawid Cupriak, Marcel Sułkowski, Tadeusz 
Kowalczyk, Mateusz Zieliński.
Sakramentalny Związek Małżeński we wrześniu 
2013 r. zawarły następujące osoby:
Rafał Kwiatkowski – Marzena Perdjon, Łukasz Daszkowski 
– Alicja Skoczek, Tomasz Folwarski – Regina Podjaska, 
Marcin Buda – Paulina Sułkowska, Tomasz Ciepliński – 
Julia Szajhrazijewa.
Z przykrością informujemy, że we wrześniu 
odeszli z naszej Parafii: śp. Tadeusz Szlendak, śp. 
Edward Jasiński, śp. Stanisław Kozłowski, śp. Tadeusz 
Horbaczewski, śp. Tomasz Śpiewak, śp.Walenty Zalewski, 

śp. Stefan Łochowski, śp. Halina Szczepaniak, śp. 
Daniel Kołakowski, śp. Filip Wojcieszak, śp. Czesław 
Moszczyński, 
śp. Elżbieta Jażdżyk.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

100 - lecie urodzin 
Mieszkanki Nadarzyna

W dniu 15 października br. pani Genowefa Szczepaniak  
- mieszkanka Nadarzyna obchodziła 100-lecie urodzin.      

Dzień później szacownej Jubilatce gratulacje oraz najlepsze 
życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i pomyślności  złożyli 
Wójt Gminy – Janusz Grzyb, radny i sołtys Nadarzyna – 
Eugeniusz Kucharski, Kierownik USC- Iwona Malinowska, 
Kierownik  GOPS – Grażyna Witkowska.                     red.

Pani Genowefa Szczepaniak wraz z Rodziną oraz Wójtem 
Gminy Januszem Grzybem (drugi od prawej) oraz radnym 
Eugeniuszem Kucharskim (trzeci od prawej).  

ZAPROSZENIE
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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
Wola Sqad

Miło mi poinformować, że we wrześniu odbyło się przeka-
zanie do świetlicy trofeów zdobytych przez amatorską druży-
nę piłkarską Wola Squad. Teraz będą znajdowały się w jednym 
miejscu. Ich liczba zapewne będzie się powiększać. Zapraszam 
wszystkich zainteresowanych do obejrzenia trofeów i galerii 
zdjęć z turniejów, w których drużyna brała udział, do świetlicy. 
Kolejne turnieje, nowe sukcesy i trofea przed nimi – trzymaj-
my kciuki!!! 

 Monika Majewska - Instruktor świetlicy NOK w Parolach,
 (w tym wypadku opiekun merytoryczny drużyny)

Podziękowania
 Bardzo dziękuję za wykoszenie trawy panu Mirosławowi 
Chruściakowi – sołtysowi Parol.
    Miło mi również poinformować o wznowieniu akcji 
„Szczepionka na zimę, czyli zjedz jabłko”. Możliwa jest 
ona dzięki podarowaniu przez Państwa Renatę i Mirosława 
Chruściaków jabłek. Z akcji korzystają wszystkie dzieci przy-
chodzące do świetlicy, przypomnę, że w ubiegłym roku akcja 
trwała od pierwszych dni jesieni do wiosny. 

Monika Majewska - Instruktor świetlicy NOK w Parolach

„Jak to się dzieje, pyta 
Agnisia, że na ekranie 

widzimy misia” (albo słonia!)
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy dzieci i dorosłych 

10 listopada (niedziela) o godz. 16.00 
- na pierwsze w tym sezonie KINO NOKusiowe

Tym razem mali a także duzi widzowie zobaczą cztery 
zrealizowane różnymi technikami animacje. „Proszę słonia” 
to tradycyjna realizowana techniką poklatkową kreskówka. 
Klasyczny już „Mały western” został namalowany 
bezpośrednio na celuloidzie.  W jeszcze bardziej niezwykły 
sposób stworzono film pt. „Jak to się dzieje, pyta Agnisia, że 
na ekranie widzimy misia”. Autor narysował go na... taśmie 
filmowej. Z kolei „Grzyby Burzy” zrealizowano najbardziej 
popularną obecnie techniką komputerową. Po projekcji będzie 
można zagłosować na ulubioną technikę rysując scenkę z 
filmu, który najbardziej się spodobał. Znajdzie się również 
czas na króciutkie omówienie pokazanych technik. 

MAŁY WESTERN
reżyseria: Witold Giersz,  kraj & rok:  PL 1960 czas: 5′ 28″
producent: Studio Miniatur Filmowych

Klasyka polskiej animacji! Pełna błyskotliwych gagów i 
zaskakujących zwrotów akcji parodia prawdziwego wester-
nu, namalowana bezpośrednio na celuloidzie. NAGRODY: 
Necochea, Argentyna (MFF dla Dzieci) – Wyróżnienie, 
Kraków (Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych) 
– I Nagroda “Złoty Smok Wawelski” w kat. filmów animowa-
nych. (animacrossborders.wordpress.com)

PROSZĘ SŁONIA: WITAMINKI 
reżyseria: Ryszard Słapczyński, kraj & rok: PL 1968
producent: Studio Miniatur Filmowych  , czas: 9′ 27“

Pierwszy z odcinków popularnej serii PROSZĘ SŁONIA. 
Zabawne perypetie chłopca o imieniu Pinio i jego przyjaciela, 
porcelanowego słonia Dominika. Pinio, nie chcąc łykać wita-
min, wrzuca je do porcelanowego słonia. Słoń z małej figurki, 
staje się wielkim słoniem.(animacrossborders.wordpress.com)

JAK TO SIĘ DZIEJE, PYTA AGNISIA, 
ŻE NA EKRANIE WIDZIMY MISIA 

reżyseria: Julian Józef Antonisz , kraj & rok: PL 1970czas: 7′ ; 
producent: Studio Miniatur Filmowych (oddział w Krakowie)

W swoim non-camerowym filmie edukacyjnym dla najmłod-
szych, reżyser wyjaśnia jak tworzy się obraz widziany w ekra-
nie telewizora. Wykład o powstawaniu programów telewizyj-
nych i sposobie ich emisji okraszono dawką humoru, a całość 
podana została w formie pobudzającej dziecięcą wyobraźnię i 
ciekawość. (www.iluzjon.fn.org.pl)

GRZYBY BURZY
reżyseria: Jan Steliżuk, kraj & rok: PL 2008
czas: 10′ producent: Serafiński Studio Graficzno-Filmowe

Film o kosmosie, w którym poza emocjami bohaterów nic 
nie wybucha – nie ma w nim promieni lasera tnących wszyst-
ko na pół, nie ma kryształu zmieniającego wroga w kupkę 
popiołu i nie ma teleportacji. Jest za to błoto drogi mlecznej, 
roje kosmicznego żwiru tłukące w poszycie statku i popsu-
te ogrzewanie. NAGRODY: Zielona Góra (Letni Festiwal 
– Kino Niezależne “Filmowa Góra”) – “Mały Pagórek” w 
kat.: Animacja, Film Eksperymentalny, Tarnów (Tarnowska 
Nagroda Filmowa) – Nagroda Jury Dziecięcego “Kogut”, 
Uppsala (International Short Film Festival) – Nagroda dla 
najlepszego filmu dla dzieci, Ogólnopolskie Spotkania 
Filmowe “Kameralno Lato” – Wyróżnienie. WIEK: 5+ 
(animacrossborders.wordpress.com)
WSTĘP WOLNY!

16 listopada (sobota), w godz. 17.00 - 23.00
ZAPRASZAMY

na

BAL z ZESPOŁEM APERKUS
Zapewniamy kawę i herbatę. Wyżywienie we własnym 

zakresie. Wstęp 25zł/osoba. Zapraszamy osoby pełnoletnie. 
Bilety wstępu do nabycia w kasie NOK od 12 listopada. 

Liczba miejsc ograniczona.

Rubrykę Kultura redaguje Kamila Michalska 
- Dyrektor NOK
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Sport
PIŁKA  SIATKOWA  GLKS  NADARZYN

Bardzo dobrze rozpoczęły rozgrywki siatkarki GLKS 
Nadarzyn występujące w I Mazowieckiej Lidze Juniorek. 
Wygrały one 4 z pięciu rozegranych spotkań. Nadarzynianki 
przegrały tylko z MUKS Spartą Warszawa, która w tym sezo-
nie pretenduje do medalu w Mistrzostwach Polski i dysponuje 
bardzo wysokim składem zebranym z klubów w całej Polsce. 
GLKS Nadarzyn pokonał natomiast po 3-0: UKS Lider 
Radom, MUKS Volley Płock, LTS Legionovia Legionowo  
i 3-1 UKS Atenę Warszawa.

Ich młodsze koleżanki, które w tym sezonie debiutują w roz-
grywkach I ligi kadetek na początku rozgrywek zmierzyły się  
z czołowymi drużynami  ligi przegrywając po 0-3 z MDK 
MOS Wola Warszawa, MUKS Spartą Warszawa i LTS 
Legionovia Legionowo. Kadetki z meczu na mecz grają coraz 
lepiej i mimo młodego wieku  prezentują się coraz skutecz-
niejszą siatkówkę.

Najmłodsze nadarzyńskie siatkarki występujące w katego-
rii młodzik (U-13) pod koniec września wzięły udział w dwu-
dniowym turnieju Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej, 
którego celem było wytypowanie zespołów do 9 planowa-
nych lig (startowało ponad 50 ekip). Dziewczęta wygrały 5 
meczów i doznały tylko jednej  porażki, ostatecznie awanso-
wały do II ligi co jest ogromnym sukcesem.
O wynikach i kolejnych ligowych meczach można prze-
czytać na stronie www.glksnadarzyn.pl/siatkarki  lub fa-
cebooku: Siatkarki GLKS Nadarzyn
Zapraszamy na ligowe mecze siatkarek we własnej hali do 
końca roku  -  Nadarzyn (ul. Żółwińska, 41 hala GOS).
III LIGA SENIOREK:
31.10. czwartek g. 19.30, GLKS Nadarzyn – Ósemka Siedlce
14.11. czwartek g. 19.30, GLKS Nadarzyn – UKS Lider 
Radom
01.12 niedziela  g.15.00, GLKS Nadarzyn – MUKS Sparta 
Warszawa
03.12. wtorek g. 19.30, GLKS Nadarzyn – MUKS Krótka 
Mysiadło,
17.12.  wtorek g. 19.30, GLKS Nadarzyn – KS Mazovia 
Warszawa,    
11.01.14 r.  sobota, g. 13.00, GLKS Nadarzyn – OTPS Nike 
Ostrołęka.
 I  MAZOWIECKA  LIGA  JUNIOREK:
26.10. sobota g.13.00, GLKS Nadarzyn -  UKS Esperanto 

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt GLKS Nadarzyn  zapra-
sza dziewczęta urodzone w latach 2004 - 2002 na zajęcia 
treningowe grupy naborowej. Treningi odbywają  się w 
hali sportowej  Szkoły Podstawowej w Nadarzynie przy 

ulicy Sitarskich  w: poniedziałek 16.00 – 17.30; środę 16.00 
– 17.30; czwartek 15.30 – 17.00 
Zapisy na zajęciach i u trenera.  

Trener Damian Krzemiński - tel. 512 541 350

             GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
na fotelu lidera

Zespół tenisistek stołowych GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn po 3 kolejkach ligowych zajmuje ex aequo  
z KTS Zamek Tarnobrzeg  pierwsze miejsce w tabeli eks-
traklasy kobiet. Do tej pory nasza drużyna pokonała: AZS 
UMTS Opiteme Lublin i SKTS Sochaczew (brązowy me-
dalista poprzedniego sezonu) 3-0 oraz MKSTS DWSPiT 
Polkowice 3-2. Rozgrywki ligowe zostaną wznowione na 
pod koniec października. Przerwa spodowana była udzia-
łem Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy Seniorów  
w Austrii oraz  Ogólnopolskimi Turniejami Kawalifikacyjnymi 
 Prócz naszych pań w I lidze męskiej bardzo dobrze poczyna-
jąsobie panowie. Na zapleczu superligi odnieśli oni dwa zwy-
cięstwa nad ekipami Gdańska i Spójni Warszawa oraz zremi-
sowali w wyjazdowym meczu w Siedlcach. Pierwszoligowe 
rezerwy kobiet – zespoł złożony z młodych perspektywicz-
nych zawodniczek – odniosły dwa zwycięstwa i jedną porażkę.  
W tym sezonie GLKS Nadarzyn wystawił także zespoły w II 
lidze męskiej  (2 zwycięstwa) i w IV Lidze męskiej (1 wygrany 
i 1 zremisowany mecz).

Wyniki tenisistów stołowych, zapowiedzi meczów ligowych  
i turniejów indywidualnych można śledzić na stronie interneto-
wej www.glksnadarzyn.pl/tenis lub www.nadarzyn-pingpong.pl
Zapraszamy serdecznie na zajęcia i do kibicowania:

Grupa naborowa trenuje codziennie w godzinach  
15.30 – 17.00 od poniedziałku do piątku 

w hali sportowej przy Gimnazjum w Nadarzynie. 
Zapraszamy dziewczynki i chłopców urodzonych  

w latach 2006-2004.

TENIS STOŁOWY GLKS  NADARZYN

Warszawa, 
10.12. wtorek g.19.30, GLKS Nadarzyn – MDK MOS Wola 
Warszawa.
I MAZOWIECKA LIGA KADETEK:
26.10. sobota g.11.00, GLKS Nadarzyn – MUKS Volley 
Płock, 
03.11. niedziela g. 11.00, GLKS Nadarzyn – UKS Olimp 
Tłuszcz, 
06.11.13   środa g. 19.30 GLKS Nadarzyn – MUKS 
Sparta Warszawa, 
16.11. sobota g. 11.00, GLKS Nadarzyn – UKS 13 Radom,
21.12. sobota  g. 11.00 GLKS Nadarzyn – UKS Atena Warszawa. 

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 
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SEKCJA  BIEGOWA  
GLKS  NADARZYN

    Wrzesień i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014 
sprzyjało organizacji imprez biegowych, w których bra-
liśmy udział. 1 września pojechaliśmy do Warszawy na 
Tory Służewieckie na biegi przełajowe. Dystans 5 km  
i dwie osoby na podium w swoich kategoriach wiekowych. 
I m. Katarzyna Stefańska i II m. Grzegorz Stefański (SP 
Rusiec) ze Starej Wsi. Tego samego dnia byliśmy także  
w Sochaczewie na Półmaratonie  - biegu rocznicowym Walk 
nad Bzurą.  Jarosław Magielski z Nadarzyna zajął 66 m  
z bardzo dobrym wynikiem 1 godz. 35 min 35 sek. Stanisław 
Kamiński był 108 z czasem 1,41,47 (Jacek Nowocień do-
biegł na 16 pozycji z czasem 1,23,52 – red.).
   7 września uczestniczyliśmy w biegach przełajowych  
w Żabieńcu koło Piaseczna. W biegach dzieci na dystansie 
800 m 12 m. zajęła Joanna Polski, a 25 Krystyna Karcz 
obie z SP Rusiec. Na 1000 m 8 m. zajął Mikołaj Idasiak 
z SP Rusiec (w biegu głównym na 10 km J. Nowocień zajął 10 
miejsce (2 w kategorii wiekowej) z czasem 38 min 23 sek – red.).
   8 września wybraliśmy się na wycieczkę do Tomaszowa 
Mazowieckiego na Bieg uliczny im. Bronisława 
Malinowskiego – 10 km. Katarzyna Stefańska ze Starej 
Wsi zajęła 147 m. (3 w kategorii wiekowej) z czasem 46 
min. 22 sek, (J.  Nowocień był 22, też 3 w kat. Wiekowej, z 
czasem 38 min. 15 sek. - red.). Grześ Stefański z SP Rusiec 
biegł na 3 km. 
   14 września to już 6 bieg w tym roku Grand Prix Warszawy. 
Tym razem bieg odbył się w Lesie Kabackim na Ursynowie. 
10 km Katarzyna Stefańska przebiegła w czasie 45 min. 23 
sek. (rekord życiowy) na miejscu 133 (kategorii wiekowej 
1). Stanisław Kamiński był 154 z czasem 46 min. 32 sek.  
a Jerzy Babiński 177, czas 47 min. 48 sek (J. Nowocień był 
12 z czasem 37 min. 9 sek –red.). Po 6 biegach w klasyfikacji 
generalnej Katarzyna Stefańska jest 4 a Jacek Nowocień 3.
  15 września część osób pojechała do Warszawy na 
Bemowski Bieg Przyjaźni na 5 km, Katarzyna Stefańska 
z rekordem życiowym 21 min. 49 sek. zajęła wśród kobiet 
10 m. (2 w kategorii wiekowej). Grzegorz Stefański brał 
udział w biegu rekreacyjnym na 1000 m.
Inni pojechali do Tarczyna na Półmaraton 21.1 km. 303 m. 
zajął Piotr Gajak z Młochowa z czasem 1 godz. 48 min. 56 
sek. 343 był Ryszard Piotrowski z Ruśca z czasem 1 godz. 
51 min. 54 sek. a 376 Paweł Wołoszyn z Nadarzyna – czas 1 
godz. 54 min. 21 sek. W biegu rodzinnym na 2 km 8 miejsce 
zajął Jan Lubaczewski z czasem 6 min. 56 sek., a jego tata 
Tomasz Lubaczewski był 26 z czasem 9 min. 32 sek, (J.  
Nowocień był 5 z czasem 6 min. 36 sek  – red.).
   21 września Pożegnanie Lata w Legionowie (Biegi 
Przełajowe). W biegach dzieci na 300 m 5 m. zajęła Krystyna 
Karcz a 6 Joanna Polski na 500 m 7 Grzegorz Stefański  
a 8 Mikołaj Idasiak wszyscy z SP Rusiec. Dzieci otrzymały 
medale, koszulki i kubki. W biegu głównym kobiet na 6 km 
4 m. zajęła Katarzyna Stefańska (1 w kategorii wiekowej), 
(J. Nowocień na 12 km  był 10, 1 w kat. wiekowej, red.).
29 września braliśmy udział w 35 Maratonie 
Warszawskim. Najlepiej z Gminy Nadarzyn wypadł 
Grzegorz Zając z Nadarzyna, 1246 m. z czasem 3 godz. 32 
min. 24 sek. Mateusz Makowski z Nadarzyna był 1596 z cza-

sem 3 godz. 38 min. 
10 sek. Sebastian 
S t ę p n i e w s k i  
z Nadarzyna 5895 
z czasem 4 godz. 
32 min. 39 sek. 
Rafał Luchowski 
z Nadarzyna 6233 
czas 4 godz. 38 min. 
09 sek. Bieg ukoń-
czyło 8506 zawod-
ników. (Równolegle 
odbył się bieg na  
5 km Jacek Nowocień 
zajął 27 miejsce z 
czasem 17 min. 58 
sek.  (do 4 km Jacek biegł z Robertem Korzeniowskim 
Mistrzem Olimpijskim w chodzie sportowym, końcówka 
należała jednak do Jacka, Robert był 29. z czasem 18 min. 
04 sek. – red.)

Najbliższe zawody: 26 październik – XI Minimaraton 
Niepodległości w Lesznowoli (biegi dla dzieci)

Jacek Nowocień 
- Trener i opiekun sekcji biegowej

SEKCJA  teakwondo /MMA
GLKS  NADARZYN

W  Mistrzostwach  Mazowsza Amatorskiej Ligi MMA 
(ALMMA44), które odbyły się w dniu 5 października 
2013 r. w Wołominie zawodnicy sekcji taekwondo/MMA  
GLKS Nadarzyn zdobyli 15 medali, w tym 3 złote. 

W klasyfikacji generalnej zawodów zajęli I miejsce!  
Na najwyższym stopniu podium stanęli: w kat. MMA 
Cezary Juszczyk i Zubair Khasanov oraz w kat. BJJ Jakub 
Szklarczyk.

Piotr Kurkus 
- Trener i opiekun sekcji

Nadarzyńscy wojownicy.

K.Stefańska i J. Nowocień 
po zawodach w Legionowie.
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Turniej koszykówki
W dniu 28.09.2013 r. 
w hali sportowej przy 
SP Nadarzyn odbył się 
turniej piłki koszykowej 
- w ramach obchodów 
560-lecia nadania praw 
miejskich Nadarzynowi. 
Wzięło w nim udział 
siedem trzyosobowych 
drużyn, podzielonych 
drogą losowania na dwie 
grupy. 
Wyniki końcowe: 1 m. 
Old Boys I, 2 m. Old 
Boys II,  3 m. Ogrodnicy, 
4 m. Orzechy, 5 m. Mysie 

Pysie, 6 m. Stasiek Team, 7 m. Dżdżownice.
W zespołach OLD BOYS grali seniorzy, w pozostałych 
zespołach chłopcy z roczników 1998 – 2000.
Po zakończeniu turnieju rozdano okolicznościowe medale.

GLKS Nadarzyn - piłka nożna Biegi przełajowe
 

   W dniu 27.09.2013 r. na kompleksie boisk „Orlik”  
w Kostowcu odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
z Gminy Nadarzyn w Biegach Przełajowych. 
    W zawodach wzięło udział 60 uczestników z klas IV-VI. 
Klasy IV i dziewczęta z klasy V biegły na dystansie 900 
metrów, a chłopcy z kl. V - VI na dystansie 1000 metrów. 
Klasy IV: dziewczęta: 1. Justyna Papież (SP Nadarzyn), 
2.Gabrysia Sobczak (SP Rusiec), 3. Maja Skowrońska (SP 
Nadarzyn). Chłopcy: 1. Ryszard Wilner (SP Rusiec), 2. Karol 
Polański (SP Rusiec), 3. Piotr Kmera (SP Kostowiec).
Klasy V: dziewczęta: 1. Martyna Tadzik (SP Młochów),  
2.Aniela Osmoła (SP Młochów), 3.Ada Piotrowska (SP 
Nadarzyn). Chłopcy: 1. Aleksander Gajowniczek (SP 
Nadarzyn), 2.Łukasz Kalisiewicz (SP Kostowiec), 3. Michał 
Dębiński (SP  Nadarzyn). 

Klasa VI: dziewczęta: 1.Weronika Seta (SP Rusiec), 
2.Wiktoria Kunicka (SP Nadarzyn), 3. Angelika Pakuła 
(SP Wola Krakowiańska).
Chłopcy 1.Dawid Adamczyk (SP Rusiec), 2. Kacper 
Karaban(SP Rusiec), 3. Tymoteusz Boczoń (SP Nadarzyn) 
Klasyfikacja Generalna: I m. SP Rusiec, II m. SP Nadarzyn, 
III m. SP Kostowiec, IV m. SP Młochów, V m. SP Wola 
Krakowiańska.
Serdeczne podziękowania dla  Urzędu Gminy Nadarzyn za 
ufundowanie medali dla dzieci oraz Prezesowi LKS Orzeł 
Nadarzyn Witoldowi Siwcowi za ufundowanie dzieciom po-
częstunku. Chciałbym również podziękować Radzie Rodziców 
z Kostowca za wielką pomoc i zaangażowanie w przygotowa-
niach do imprezy.

Marcin Mlekicki -Animator Sportu

W sobotę 28 września o godz. 15.00 odbył się 
Turniej Piłki Nożnej z okazji 560-lecia nadania 
praw miejskich Nadarzynowi. Do udziału w tur-
nieju zgłosiło się 20 chłopców w wieku 5-7 lat.  

 
. Zostali oni podzieleni na 2 drużyny: Holandię oraz 
Brazylię. Holendrzy w tym dniu byli nie do zatrzymania nie 
dając szans słynnym Canarinhos, mecz zakończył się wyni-
kiem 8:4. Należy jednak zaznaczyć że w tym dniu wszyscy 
byli zwycięzcami i należą im się brawa za hart ducha, bar-
dzo duże zaangażowanie oraz pokazane umiejętności tech-
niczne. Brawa dla chłopców którzy udowodnili że mimo tak 
młodego wieku można już teraz zaczynać przygodę z Piłką 
nożną. Po meczu wszyscy uczestnicy podziękowali wspa-
niałym kibicom, którym też należą się duże brawa za doping 
i wspieranie naszych wspaniałych piłkarzy, którzy stanęli 
do wspólnego zdjęcia (fot. powyżej) oraz otrzymali złote  
i srebrne medale.

Andrzej Brzeczkowski - Trener piłki nożnej 

   14. września 2013 r. na obiekcie ORLIK 2012 w Ruścu od-
był się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Szkół 
Ponadgimnazjalnych, dofinansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 
       W zawodach wzięło udział 7 zespołów (108 osób) podzielo-
nych na dwie kategorie wiekowe. Rozgrywki były prowadzone 
systemem każdy z każdym. Wyniki: Roczniki 1993 – 1995 1. 
Wola Krakowiańska 2.Krakowiany, 3. Stara Wieś.Roczniki 1996 
– 1997: 1. Nadarzyn I, 2. Wiskitki, 3. Nadarzyn II, 4. Otrębusy.  
Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pu-
chary. Za zajęcie miejsc I – III także okolicznościowe me-
dale. 

Jacek Gembal - Trener piłki koszykowej

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej

Zbigniew Siwiec - Animator Sportu
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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” 
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Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) 
1. Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623 
       (Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771. 
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

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

Orlik Rusiec
Harmonogram na listopad 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, min. 10 osób)
pod nr tel. 692 767 250

Zbigniew Siwiec - Animator sportu

 Gminne Zawody Strzeleckie
 z broni pneumatycznej 

„O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Nadarzyn” w Nadarzynie dn.6.X.2013r.

Karabin  pneumatyczny:
 Kobiety:      

1. Anna Tolak Wolica II                                                43
2. Marta Auguścińska Gimnazjum Nadarzyn                   40
3. Marta Frączak LOK Rozalin         40

Mężczyźni:
1. Przemysław Olczak LOK Rozalin                  47
2. Mariusz Rędowicz UG Nadarzyn                  46  
3. Witold Gedymin LOK Rozalin                  44
  Pistolet pneumatyczny                       

Kobiety:
1. Katarzyna Wrzodak GODM „Tęcza”      39
2. Krystyna Masłowska UG Nadarzyn                   38
3. Marzena Latoszek GODM „Tęcza”                   35 

Mężczyźni:
1. Krzysztof Tolak LOK Wolica I      46
2. Michał Witkowski LOK Wolica II      42
3. Bartłomiej Call               LOK Urzut      40                                     

Dwubój kobiety:
1. Krystyna Masłowska       Urząd Gminy Nadarzyn       76
2. Danuta WacławiakUrząd Gminy Nadarzyn                73
3. Natalia Majek                  GODM „Tęcza”                72

Dwubój mężczyźni:
1. Krzysztof Tolak             LOK Wolica I                         88
2. Mariusz Rędowicz        Urząd Gminy Nadarzyn          85
3. Adam Świercz                LOK Rozalin                          82
Klasyfikacja drużynowa: 1. Urząd Gminy Nadarzyn 
(338 pkt.), 2. Wiejskie  Koło LOK w Wolicy I (302 pkt.), 
3. Wiejskie Koło LOK w Rozalinie (286 pkt.).
    Puchary i medale wręczyła osobiście Przewodnicząca 
Rady Gminy Nadarzyn - Danuta Wacławiak.                                                                              

  mjr(r) mgr Ireneusz Pisarski - Sędzia Główny
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