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a 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 
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e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl
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Z ostatnich Sesji...
w dniu 5  lutego 2014 roku odbyła się Xli Sesja Rady 

gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące 
uchwały:

 szanowni mieszkańcy Gminy nadarzyn,

    Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i gesty wsparcia w ostatnich 
tygodniach. Dziękuję za dojrzałość polityczną i rozsądek.

  Wynik referendum to dla mnie wyraz szczególnego uznania dla wspól-
nej pracy mojej i Rady Gminy Nadarzyn. Obiecuję, że dołożę wszelkich 
starań, aby nie zawieść Państwa zaufania. Będę dalej pracował dla do-
bra i rozwoju naszej gminy.

Z poważaniem,
   Janusz Grzyb 

1. uchwała Nr Xli/406/2014 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka  
w gminie Nadarzyn. 
2. uchwała Nr Xli/407/2014 w sprawie zatwierdzenia 
gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Nadarzyn na 2014 rok.
    Celem programu w 2014 roku jest kontynuacja długofa-
lowego procesu edukacji społecznej, w szczególności dzieci  
i młodzieży na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem 
od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktyw-
nych, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, a tak-
że promowanie i propagowanie idei zdrowego stylu życia, 
wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego cza-
su, oraz zapewnienie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy  
w rodzinie. Program jest realizowany przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie, Policją, Strażą Gminną i innymi instytucjami.
3. uchwała Nr Xli/408/2014 w sprawie ustanowienia  
w gminie Nadarzyn wieloletniego programu osłonowego 
w  zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie doży-
wiania” na lata 2014 - 2020.
4. uchwała Nr Xli/409/2014 w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania  „pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 - 2020.

5. uchwała Nr Xli/410/2014 w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą 
Nadarzyn, a gminą Brwinów dotyczącego wykonywania 
zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. 
Porozumienie dotyczy umiejscowienia jednego  
z przystanków autobusowych linii Nadarzyn - Pruszków 
(organizowanej od 2012 roku przez Gminę Nadarzyn), 
na terenie Gminy Brwinów, co umożliwi mieszkańcom tej 
gminy odpłatne korzystanie z tego połączenia. 
6. uchwała Nr Xli/411/2014 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Nadarzyn  na rok 2014.
Zmiany dotyczą: 
a. Planu dochodów:  zwiększenie o kwotę 500 179,53 zł, z tego: 
dochodów bieżących o kwotę 179,53 zł, dotacja na zadania zle-
cone z zakresu administracji rządowej; dochodów majątkowych 
o  kwotę 500.000 zł, dotacja na budowę obiektu sportowego  
w Nadarzynie. 
b.  Planu wydatków: zwiększenie o kwotę ogółem 500.179,53 zł., 
z tego: wydatków bieżących o kwotę 179,53 zł, wypłata zryczał-
towanych dodatków energetycznych za I kw. 2014 r.;  zmiany  
w planie wydatków bieżących polegające na przeniesieniu planu 
pomiędzy paragrafami; wydatków majątkowych o kwotę ogó-
łem 500.000 zł. Plan wydatków przed zmianą: 83 132 012,48 zł, 
po zmianie: 83 632 192,01 zł.
7. uchwała Nr Xli/412/2014 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2014 - 2019.

sesje rady Gminy nadarzyn można obejrzeć na stronie 
samorządowej telewizji itvnadarzyn: www.itv.nadarzyn.pl 

wszytkie uchwały znajdują się w Biuletynie informacji 
publicznej: www.bip.nadarzyn.pl 

red.
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- Budowa kompleksu oświatowego w ruścu:
    z inicjatywy władz samorządowych gminy Nadarzyn 
od momentu projektowania tej inwestycji organizowane 
są spotkania z wykonawcą, dyrekcją szkoły oraz bezpo-
średnio zainteresowanymi przebiegiem prac rodzicami 
dzieci z południowych miejscowości gminy. podczas ko-
lejnych spotkań przedstawiane są szczegóły zaawansowa-
nia prac oraz wspólnie dyskutowane i wyjaśniane, budzą-
ce wątpliwości kwestie. ostatnie spotkanie miało miejsce  
w dniu 5 lutego 2014 r. w urzędzie gminy Nadarzyn.

   Na budowie, pomimo zimowej pory nieprzerwanie trwają pra-
ce. w styczniu i pierwszych dniach lutego 2014 r. wykonawca 
wykorzystywał sprzyjającą pogodę na wykonywanie prac, które 
nie wymagały dodatnich temperatur. Montowano więc desko-
wanie stropu nad parterem oraz prowadzono montaż zbrojenia 
płyty stropowej. Na budowę przyjechała konstrukcja dachu na 
salę gimnastyczną.  
    z chwilą kiedy temperatury wzrosły wznowione zostały także 
prace betoniarskie. Na początku lutego wykonano betonowa-
nie stropu nad częścią parteru szkoły podstawowej, co pozwa-
la na wykonanie prac murowych na pierwszej kondygnacji. 

zakończono murowanie ścian parteru w części centralnej. trwa 
montaż zbrojenia stropu nad parterem w części centralnej i na 
pozostałej części dydaktycznej.
  Równocześnie przygotowywane są materiały do wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu:  leMuR -  
eNeRgooSzczędNe  BudyNki uŻyteczNoSci  
puBliczNej. 

ważne sprawy na bieżąco…
inwestycje:

- Budowy i remonty dróg:
- przebudowa ul. k. Łoniewskiego w kajetanach. przekazano 
teren robót wykonawcy – termin wykonania prac 15.05.2014 r.; 
- przebudowa ulicy wiklinowej w urzucie,  
ul. porzeczkowej w Strzeniówce oraz ul. przepiórki  
w Szamotach  (została podpisana umowa z wykonawcą; termin 
realizacji do dnia 15.05.2014 r.);
- remont nawierzchni mineralno - bitumicznej odcinka drogi 
gminnej nr 310345w o długości 700 m średniej szerokości 4,5 
m parolach wraz z uzupełnieniem poboczy szerokości 0,5 m 
tłuczniem (podpisano umowę z wykonawcą termin wykonania 
robót do dnia 30.04.2014 r.);
- remont nawierzchni mineralno - bitumicznej odcinka drogi 
gminnej nr 310313w ul. jeżynowej w Strzeniówce o dłu-
gości 120 m średniej szerokości 5 m. wraz z uzupełnieniem 
poboczy szerokości 0,5 m tłuczniem (podpisano umowę  
z wykonawcą, a termin wykonania robót 30.04.2014 r.);
- remont nawierzchni mineralno - bitumicznej odcinka drogi 
gminnej nr 310364w ul. turystycznej w Nadarzynie o dłu-
gości 320 m średniej szerokości 4 m wraz z uzupełnieniem 
poboczy szerokości 0,5 m tłuczniem (podpisano umowę  
z wykonawcą, termin wykonania robót 30.04.2014 r.);
- dostawa 5000 t tłucznia kamiennego; podpisana umo-
wa z p.p.u.h. efekt Sp. z o.o. Budowa i Naprawa dróg  
ul. Szomańskiego 8, 02-495 warszawa; 
- dostawa 5000 t tłucznia betonowego (podpisana umowa)  
z firmą South StReAM S.A. kotorydz ul. piaseczyńska 
16, 05-555 tarczyn;
    ponadto ogłoszone są kolejne, z zaplanowanych, przetargi, 
a następne są w trakcie procedury ogłoszenia. ostatnio roz-
strzygnięty został m.in. przetarg na zaprojektowanie i wykona-
nie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Łoniewskiego  
w kajetanach. opracowywana jest dokumentacja projek-
towa i projektowo - kosztorysowa kolejnych inwestycji  
(w tym m.in. opracowanie dokumentacji projektowej chodnika  
w walendowie, sieci wodociągowej w kajetanach w wolicy i w 
Młochowie oraz dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia 
kolejnych ulic w gminie). 
    

Referat Inwestycji

oświetlenie uliczne 
- zgłaszanie awarii

    gmina Nadarzyn podpisała umowę na: konserwację 
urządzeń oświetlenia ulic gminy Nadarzyn, naprawę ist-
niejących urządzeń, odtwarzanie zniszczonych w kolizji i 
zdarzeniach losowych elementów oświetlenia z wykonaw-
cą wyłonionym w drodze przetargu, na okres od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. wykonawcą tym jest zakład 
konserwacyjno Remontowy Sieci i urządzeń elektroener-
getycznych „cieślikowski” z siedzibą w wolicy, ul. Sęko-
cińska 20 B.
 obecnie awarie oświetlenia ulicznego zgłaszać można do 
urzędu gminy Nadarzyn oraz szczególnie poza godzinami 
pracy ug i w czasie weekendu bezpośrednio pod numer 
telefonu: 22 720 39 07.

Sylwia Łazowska - Inspektor ds. gospodarczych
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JanosiKowe w Gminie nadarzyn 
od 2003 roku gmina Nadarzyn zobligowana jest do co-

miesięcznych wpłat tzw. janosikowego, które uszczupla  
budżet gminy każdorazowo o kilkanaście tysięcy złotych.  
,,jANoSikowe’’ to obowiązkowa wpłata do budżetu pań-
stwa, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych. 
w ten sposób zasilają one rezerwę celową budżetu państwa,   
z której finansowana jest subwencja ogólna. wysokość wpłat 
jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jed-
nostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku 
do bieżącego roku budżetowego. ,,janosikowe” płacą te gminy, 
które uzyskują dochody podatkowe w wysokości większej  niż 
150% średniej dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

 Mechanizm ten budzi ogromne wątpliwości i pozostaje te-
matem tabu. w związku z pojawianiem się opinii wskazujących 
na niezgodność ustawy o ,,janosikowym’’ z konstytucją, w lip-
cu 2010 r. zainicjowana została ogólnopolska akcja społeczna 
,,Stop janosikowe”. Rada gminy Nadarzyn poparła obywatel-
ski projekt ustawy reformującej tzw. ,,janosikowe’’. inicjatorzy 
akcji nie są przeciwni idei solidaryzmu i nie mają zamiaru likwi-
dować tego podatku. ich celem jest naprawienie błędów, nie-
sprawiedliwych zapisów w ustawie, które często błędnie wy-
znaczają wskaźnik. projekt zmian, uznano za zrównoważony, 
który przewiduje utrzymanie mechanizmu przy ograniczeniu 
obciążenia płatników. 

Spośród województw jedynym płatnikiem netto „janosiko-
wego” jest Mazowsze. warto dodać, iż w rejonie tym mało 
jest samorządów, które „janosikowego” nie płacą i niewiele 
tych, które z niego korzystają. Nieprecyzyjne przepisy spra-
wiły, że Mazowsze co roku bardziej musi koncentrować się 
na wygospodarowaniu pieniędzy na „janosikowe”, niż na wła-
snym rozwoju.

w Sejmie cały czas trwają dyskusje nad zmianami przepi-
sów o ,,janosikowym’’. po wznowieniu prac powołano spe-
cjalną komisję, która opracowuje nowe algorytmy w oparciu 
o aktualne realia. ponieważ prace cały czas trwają, nowe prze-
pisy będą mogły obowiązywać w 2015 r. prowadzona w tej 
kwestii dyskusja nie ma nic wspólnego z równością, sprawie-
dliwością czy innymi hasłami, lecz sprowadza się do prozaicz-
nego braku pieniędzy.

  
Gmina nadarzyn: w 2011 roku na ,,janosikowe’’ przeznaczy-
ła - 5.828.303 zł;  w 2012  roku –  4.799.867 zł;  

czy wiesz, że...

pozytywna opinia niK 
– po kolejnej kontroli

w ostatnich miesiącach, podczas kampanii referendal-
nej m.in. w ulotkach kolportowanych przez inicjatorów re-
ferendum, zawarte były zarzuty niegospodarności i niepra-
widłwości w gospodarowaniu funduszami gminnymi, które 
rzekomo potwierdzać miały kolejne kontrole. wyciąganie  
i przerabianie wniosków pokontrolnych oraz manipulowa-
nie ich treścią w przekazie do mieszkańców, i w tej kwestii, 
miało być kolejnym argumentem przedstawiającym w ne-
gatywnym świetle działania władz gminy. formułowane  
negatywne opinie jednak dalekie są od prawdy. jak do-
tąd bowiem wszystkie kontrole, zarówno zeszłoroczne jak  
i z lat poprzednich pozytywnie oceniały działalaność urzędu, 
żadna nie stwierdziła niegospodarności oraz łamania prawa 
przez władze gminy. 

pamiętajmy, że gmina Nadarzyn jak wszystkie jednost-
ki  samorządu terytorialnego poddawana jest różnorodnym 
kontrolom wewnętrznym oraz zewnętrznym. zarówno za-
powiedzianym wcześniej, jak i nieplanowanym. wszystkie 
działalania i decyzje muszą i są podejmowane w oparciu  
o stosowne akty prawne, a szczegółowe kontrole obejmują swo-
im zakresem wszystkie obszary działalaności gminy m.in.: legal-
nośc poszczególnych decyzji, działań, gospodarne, legalne, rze-
telne i efektywne wykorzystanie publicznych pieniędzy. kolejna, 
ósma, z prowadzonych w roku ubiegłym kontroli zakończyła się 
wystawieniem oceny pozytywnej. Była to kontrola Najwyższej 
izby kontroli (która miała miejsce od października do listopa-
da 2013 roku) dotycząca pracy Straży gminnej w Nadarzynie  
- a konkretnie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wy-
korzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za po-
mocą technik utrwalana i obrazów naruszenia przepisów ruchu 
drogowego (w latach 2012 - do czasu zakończenia kontroli tj. 
październik  2013 r.).  

jak czytamy w stosownej uchwale – „(…) Nik ocenia 
pozytywnie prawidłowość wydatkowania środków pocho-
dzących z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów 
ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestru-
jących, które to środki były w całości wydatkowane na za-
dania określone w art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych.(…) ”    

pozytywne opinie wystawione zostały także w przy-
padku 7.  innych kontroli, które miały miejsce w ubiegłym 
roku. Były to kontrole: Nik (dotycząca udzielania zamó-
wień publicznych i realizacji inwestycji w latach 2009 
-2012), krajowego Biura wyborczego, urzędu Skarbowego  
w pruszkowie (2 kontrole), Mazowieckiej jednostki wdrażania 
programów unijnych, urzędu Marszałkowskiego województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckiego urzędu wojewódzkiego).  

O kontrolach, które miały miejsce u nas w ciągu ostatnich  
trzech lat pisaliśmy szczegółowo w „Wiadomościach 
Nadarzyńskich” w październiku 2013 r. - WN 10 (174) .

red.

Wysokość „janosikowego” w Nadarzynie i w gminach sąsiednich:

w 2013 roku – 5.037.393 zł; natomiast w 2014 roku planuje 
przeznaczyć 5.068.867 zł. 
wpłaty rozłożone są na kwoty miesięczne, które obligatoryjnie 
muszą być wpłacane do 15 dnia miesiąca.                                                                        
                                                                                                      red.
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o studium Gminy nadarzyn
 „studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego”, zwane potocznie „studium” jest 
dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy tzn. 
przedstawiającym planowane możliwe przekształcenia w zago-
spodarowaniu, które mogą, ale nie muszą nastąpić w stosunku 
do stanu istniejącego. i chociaż „studium” nie jest aktem pra-
wa miejscowego, to wiąże organy gminy przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
prawo lokalne już stanowią, do nie naruszania ustaleń studium. 
dokument sporządzany jest dla obszaru całej gminy, a nie dla 
jej fragmentów.         

obecnie, gmina Nadarzyn jest w trakcie przeprowadzenia 
zmian do obowiązującego „studium”, uchwalonego w 2010 r. 
potrzeba aktualizacji dotychczasowego dokumentu jest wyni-
kiem licznych wniosków mieszkańców gminy składanych do 
urzędu od 2010r. ponieważ władze gminy starają się prowadzić 
przychylną politykę wobec lokalnej społeczności, zapadła decy-
zja o przeprowadzeniu procedury zmiany obowiązującego stu-
dium, celem spełnienia oczekiwań mieszkańców. oczywiście 
decyzja na temat zmiany dokumentu została podjęta zgodnie 
z wymaganymi procedurami – poprzez podjęcie przez Radę 
gminy uchwały XViii/172/2012 Rady gminy Nadarzyn z 
dnia 28 marca 2012 roku.

 Łączna liczba złożonych wniosków dotyczących zmia-
ny studium wyniosła przeszło 100. istotne jest, że wnioski 
wpływały do urzędu od 2010r, czyli również przed terminem 
procedury sporządzania dokumentacji. po podjęciu uchwały  
o zmianie studium i rozpoczęciu procedury, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów, publicznie ogłoszono o możliwo-
ści składania wniosków w terminie, które bezwzględnie muszą 
zostać rozpatrzone podczas prac nad studium. Niestety w waż-
nym dla zainteresowanych momencie, do urzędu wpłynęły tyl-
ko nieliczne wnioski, a istniała przecież możliwość wyrażenia 
nowych potrzeb oraz powtórzenia wniosków wcześniejszych 
- złożonych w okresie od 2010 r. do momentu rozpoczęcia ofi-
cjalnej procedury zbierania wniosków - co gwarantowałoby 
wnioskodawcom formalne ich rozpatrzenie. pomimo, że prze-
pisy zobowiązują sporządzającego dokument jedynie do rozpa-
trzenia tych nielicznych, złożonych w terminie wynikającym z 
procedury, ponieważ dokument sporządzany jest dla mieszkań-
ców, władze gminy postanowiły rozważyć wszystkie prośby. 
Rozpatrzenie wniosków nie jest równorzędne z uwzględnie-
niem prośby wnioskodawcy, oznacza natomiast rozstrzygnięcie 
o decyzji uwzględnienia prośby przez zespół osób pracujących 
nad dokumentem: władze i projektantów z uwzględnieniem 
przepisów prawa, wiedzy, poszanowania zasad zrównoważo-
nego rozwoju i ładu przestrzennego.

zmiana dotychczasowego dokumentu nie jest związana 
ze zmianą dotychczasowej polityki przestrzennej prowadzo-
nej przez gminę. zasadniczo, kierunki zagospodarowania w 
stosunku do obowiązującego dokumentu nie ulegają zmianie. 
oznacza to, że większość terenów utrzymuje swoje dotych-
czasowe funkcje. projekt studium stanowi kontynuację swego 
poprzednika zarówno w zakresie przyjętych kierunków zago-
spodarowania jak i planowanych inwestycji celu publicznego, 
z uwzględnieniem aktualnych wniosków oraz obowiązujących 
planów miejscowych. Najistotniejsze zmiany i ich zakres w od-
niesieniu do planowanego przeznaczenia dotyczą wsi parole, 
urzut, Stara wieś i krakowiany, dla których obecny dokument 
minimalizuje powierzchnię rolniczą na rzecz powiększenia ob-

szarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług M2. 
dla większości pozostałych obszarów poprzedni kie-

runek przeznaczenia został utrzymany z drobnymi ko-
rektami granic terenów, w tym zwykle wynikającymi  
z uszczegółowienia w planach miejscowych. Biorąc pod uwa-
gę położenie gminy Nadarzyn w metropolii stołecznej i jeden 
z priorytetowych celów strategicznych – rozwój gospodar-
czy, dynamiczne procesy przekształceń w zagospodarowaniu, 
poparte presją społeczną i w ślad za tym dokonane zmiany  
w studium, należy uznać za całkiem naturalne i nieuniknione. 

Sporządzenie „studium”, jak również jakakolwiek jego 
zmiana podlega określonej procedurze, szczegółowo uregulo-
wanej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. procedura opiera się na pewnej chronologii określonych 
czynności, które następują po sobie w taki sposób, że wyniki 
czynności zakończonej bezpośrednio wpływają na kolejną.  
i tak, po dokonaniu niezbędnych  uzgodnień i opinii od orga-
nów zewnętrznych, projekt studium podlega upublicznieniu, tj. 
zostaje poddany konsultacjom społecznym. w ustawie, ten etap 
procedury został określony jako: wyłożenie projektu studium 
do publicznego wglądu i zorganizowanie w tym czasie dyskusji 
publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium. 
w dniach od 16 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. pro-
jekt zmienionego „studium” był udostępniony do publicznego 
wglądu w urzędzie gminy Nadarzyn oraz na stronie interne-
towej gminy. informacja o terminie przeprowadzenia dyskusji 
publicznej była zamieszczona w  Bip gminy Nadarzyn, tabli-
cach ogłoszeń urzędu gminy oraz w kurierze południowym, 
datowanym na 6 grudnia 2013 r. 
dnia 9 stycznia 2014 r. w urzędzie gminy została zorga-
nizowana dyskusja publiczna z udziałem całego zespo-
łu projektowego oraz pracowników Referatu urbanistyki  
i Architektury. Autorzy studium byli do państwa dyspozycji, 
gotowi do udzielania wyjaśnień oraz odpowiedzi na wszelkie 
pytania i wątpliwości. tak więc, każdy zainteresowany miał 
możliwość wzięcia udziału w spotkaniu i zabrać głos na nurtu-
jący go temat, lecz niestety nikt nie skorzystał.
       w chwili obecnej, z dniem 10 lutego 2014 roku, zakończono 
etap przyjmowania uwag do projektu studium. dopiero ostatnie 
dni możliwości bezpośredniego udziału lokalnej społeczno-
ści w procedurze pokazały zainteresowanie mieszkańców, co 
zaowocowało licznymi uwagami, które spłynęły do urzędu. 
wśród niestety „opieszałych” zainteresowanych, pojawił się 
m.in. pomysł i prośba o zorganizowanie debaty publicznej nad 
„studium” – w  obecnym stanie zaawansowania prac nad tym 
dokumentem godziłoby to nieprawidłowością przebiegu całej 
procedury. debata publiczna jest bowiem jednym z elementów 
tej procedury i nie odbywa się w dowolnym czasie, lecz  pod-
czas  wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, a ten 
etap procedury został już zakończony (17 stycznia br.). z kolei, 
z  dniem 10 lutego 2014 r. został zakończony kolejny etap tj. 
zgłaszanie uwag do projektu studium; następnym będzie rozpa-
trzenie tych uwag przez wójta. 

P.S. Przy tej okazji, warto dodać, że gospodarowanie przestrze-
nią, w tym także  sporządzanie „studium” jest działaniem, które 
z natury rzeczy wywołuje konflikty społeczne. Na tej płaszczyź-
nie ścierają się często argumenty osób o sprzecznych interesach. 
Dlatego niejednokrotnie trudno jest znaleźć właściwe rozwiąza-
nie, a tym bardziej takie, które zadowoliłoby wszystkich.  

Mgr inż. arch. Katarzyna Rutkowska - Dorn
Współautor projektu Studium
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oświata w Gminie nadarzyn   
- i półrocze

    od 15 lutego 2014 r w województwie mazowieckim 
rozpoczęły się ferie zimowe dla uczniów szkół wszystkich 
szczebli, kończące pierwszy semestr nauki w roku szkol-
nym 2013 /2014. Na terenie gminy Nadarzyn w pierw-
szym półroczu  nauki  wychowaniem  przedszkolnym w 
3 publicznych przedszkolach zostało objętych 246 wycho-
wanków,  w oddziałach „0” przy szkołach podstawowych 
98. do szkół podstawowych uczęszczało 890 uczniów,  
a do gimnazjum 339. Młodzież na zajęcia szkolne dowożo-
na była 3 gimbusami. w każdej z placówek oprócz godzin 
zajęć realizujących podstawy programowe nauczania odby-
wały się zajęcia dodatkowe przeznaczone na wyrównywa-
nie wiedzy, rozwijanie zdolności, umiejętności, na posze-
rzanie wiedzy, realizację zainteresowań  dzieci i młodzieży 
oraz projektów szkolnych.

      W  Gimnazjum im. bł. Jana pawła ii w nadarzynie 
realizowane były m.in. projekty: Non omnis moriar – Nie 
dajmy umrzeć pamięci - historia w sztuce teatralnej „Rzecz  
o k. Łoniewskim”; Żywe spotkania z historią – spotkania  
z kombatantami;  i ty możesz zostać olimpijczykiem – 
warsztaty chemii eksperymentalnej polskiego towarzystwa 
chemicznego i wydziału chemii uw; Adopcja na odle-
głość – pomoc dzieciom w Afryce w zdobyciu wykształ-
cenia; twój wybór – twoja przyszłość – spotkanie z absol-
wentami gimnazjum.
    Młodzież wraz z wychowawcami aktywnie angażowała się  
w różnorodne akcje na rzecz szkoły i środowiska pozaszkolne-
go. Brała udział m.in. w XXii finale woŚp, w górze grosza,  
w zbiórce stypendialnej „dzieło Nowego tysiąclecia”  
w dniach profilaktyki, w marszu pamięci w palmirach,  
w działaniach podejmowanych dla poszerzenia wiedzy o 
patronie szkoły; w wycieczkach doskonalących umiejętno-
ści językowe oraz poszerzająceych wiedzę o kulturze in-
nych narodów: londyn, Berlin.
   wśród największych sukcesów uczniów należy wymie-
nić m.in.: i m. w wojewódzkiej gimnazjadzie lzS w piłce 
Siatkowej;  i m. w Międzynarodowych Mistrzostwach w piłce 
Nożnej;  ii m. w Rejonowej gimnazjadzie w koszykówce, i 
m. w drużynowych Mistrzostwach  Międzypowiatu w tenisie 
Stołowym; iii m. w powiatowym konkursie historycznym 
„odsiecz wiedeńska”, i m. w konkursie poezji o j. korczaku; 
i m. w konkursie  powiatowym  poezji „fascynacje”.
  w szkole podstawowej im. bł. ks. B. markiewicza  
w woli Krakowiańskiej realizowane były programy: 
pokl „dobry start szansą na sukces”, w ramach którego 
odbywały się zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matema-
tyki, korektywy i reedukacji, jak również  program  profilak-
tyki zdrowia „trzymaj formę” i „Nie pal przy mnie proszę”;  
a także program „Szkoła w ruchu” i „owoce w szkole”.
   W szkole podstawowej w młochowie przeprowadzono 
szereg projektów, które miały na celu osiągnięcie zamierzo-
nych efektów wychowawczych. w ramach tych projektów 
m.in. zorganizowano wyjazdy do teatrów, udział w lekcjach 
festiwalowych, w spektaklach teatralnych prezentowanych 
przez akcję „internetowy teatr tVp dla szkół”, rodzinne 
kolędowanie; uczniowie aktywnie uczestniczyli w akcjach 

ogólnospołecznych, np. „góra grosza”, zbiórka makulatu-
ry, kasztanów, inicjatywy klubu gaja, „ocieplić budę psu”, 
zbiórka płyt cd, plastikowych korków i przekazywanie 
zgromadzonych środków na szczytny cel. Szkoła zorga-
nizowała lekcji warsztatowe „jak radzić sobie ze stresem 
przed sprawdzianem” (kl. iii i Vi);
 kontynuowano program profilaktyczny „wspólne drugie 
śniadanie”. poza tym uczniowie uczestniczyli w koncertach 
filharmonii Narodowej, w akcji „owce w sieci” - bezpie-
czeństwo w internecie, klub pożeraczy liter - czytanie kl. 
i, Marzycielska poczta - pisanie listów do dzieci niepełno-
sprawnych; konkurs ,„Bezpieczne ferie”.                                          
    szkoła podstawowa w nadarzynie im. witolda 
doroszewskiego realizowała dużą liczbę programów au-
torskich. Były to: „lekcja zdrowia” autorski program 
Marzeny Nowickiej - prusakiewicz; „Razem przeciwko 
cyberprzemocy” autorski program ewy przewłockiej; 
„zdrowo i bezpiecznie żyję” autorski program Anety 
kornatowskiej; „każdy artystą być może, gdy zdolnościom 
swym pomoże” – odkrywamy uroki muzyki ludowej - pro-
gram edukacji artystycznej koła muzycznego opracowany 
i realizowany przez Annę dąbkowską; „Żyj z przyrodą w 
zgodzie” autorski program opracowany i realizowany  przez 
ewę przewłocką na zajęciach koła przyrodniczego; „Być 
i tworzyć” autorski program koła poetycko-literackiego 
opracowany przez Monikę dołęgę; „Moja mała ojczyzna 
– Nadarzyn wczoraj i dziś” autorski program koła histo-
rycznego opracowany przez  elżbietę zimoląg; „Nadarzyn-
moja mała ojczyzna” autorski program opracowany przez 
Annę papież; „z matematyką przez świat” - autorski pro-
gram zajęć wyrównawczych z matematyki z elementami 
przyrody opracowany przez Małgorzatę Nowak. 
uczniowie szkoły rozpoczęli udział w projekcie „ Szkoła ta-
lentów”i ubiegają się o zdobycie certyfikatu. kontynuowany 
jest projekt „Szkoła ucząca Się – ocenianie kształtujące”- 
uczniowie i nauczyciele przygotowują się do ii koleżeń-
skiego panelu i zdobycia tytułu „Szkoły uczącej Się”.
 Szkoła przyłączyła się także do obchodów 560-lecia nadania 
praw  miejskich Nadarzynowi – zorganizowała  rajd  piesze-
go i konkurs historyczny „pozNAjeMy oSoBliwoŚci 
gMiNy NAdARzyN”. Realizowane były także programy 
unijne: w kl. i - iii program „dobry start- kontynuacja”;   
w kl. iV - Vi program „dać szansę na przyszłość”. 
  uczniowie odnieśli sukcesy m.in.: w  gminnym  konkur-
sie literackim „o Nadarzynie wierszem” – i m. karolina 
Bąk,  wyróżnienie joanna Miszczuk;  w gminnym  konkur-
sie  recytatorskim poezji religijnej – i m. Anna krupa, i m. 
franciszek krupa; w gminnym  konkursie „zabytki i oso-
bliwości gminy Nadarzyn” – iii m. karolina Skura, wy-
różnienie Magdalena Borowska; w Mistrzostwach powiatu  
w koszykówce dziewcząt i chłopców uczniowie Sp zdobyli  
iii miesjce.
  w  szkole  podstawowej w ruścu uczniowie odnie-
śli znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim i po-
wiatowym: w wojewódzkim  konkursie  plastycznym 
pod hasłem chełmoński i chopin dwaj najwięksi artyści 
Mazowsza: 1 nagroda, 4 wyróżnienia; ii m. indywidualnie 
w Mistrzostwach powiatu pruszkowskiego w biegach prze-
łajowych.
w ramach projektu „dobry start – kontynuacja” realizowane 
były zajęcia z  logopedii dla kl. i-iii; dydaktyczno-wyrównaw-
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cze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu  
i pisaniu dla klas i - iii; dla dzieci z trudnościami w ucze-
niu się dla klas i - iii, o charakterze muzycznym; ćwiczenia 
usprawniające małą motorykę, terapia ręki dla klas i - iii, 
rozwijające zainteresowania matematyczne, przyrodnicze, 
techniczno – plastyczne. 
w szkole zorganizowano także warsztaty dla rodziców: 
„przeciwdziałania agresji w szkole’’ oraz ,,cyberprzemoc 
i niebezpieczeństwo w internecie’’.
   w dwóch oddziałach „0” odbywały się zajęcia  ćwiczą-
ce  naukę czytania i pisania metodą krakowską realizowane 
przez logopedę; ćwiczenia koncentracji uwagi 
i pamięci realizowane przez pedagoga. w ramach realizacji 
podstawowych kierunków polityki oświatowej wprowadzo-
ny został program promocji zdrowia psychicznego dzieci 
sześcioletnich ,,przyjaciele zippiego”. Szkoła brała udział 
w tegorocznej akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”. 
jak również szkoła uzyskała certyfikat  Szkoła odkrywców 
talentów przyznawany przez ośrodek Rozwoju edukacji.
  w szkole podstawowej im. św. stanisława Kostki  
w Kostowcu poprzez realizację projektów wychowawczych 
kształcono umiejetności zdobywania wiedzy, wzmacniano 
pozytywną motywację do nauki, rozwijano zainteresowania 
i uzdolnienia; kształtowano pożądane zachowania i posta-
wy pro społeczne; wdrażano do kulturalnego zachowania 
w codziennym życiu, uświadamiano o zagrożeniach cyber-
przestrzeni oraz kształtowano postawy sprzyjające zdrowiu 
i bezpieczeństwu.
wśród sukcesów wymienić należy m.in.: uczeń kl.Vi 
jakub knyspla zakwalifikował się do etapu wojewódz-
kiego konkursu przedmiotowego z matematyki organi-
zowanego przez Mazowieckie Samorządowe centrum 
doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego 
kuratora oświaty; Adam i filip kosteccy ii m. w iV 
Mistrzostwachpowiatowych Szkół podstawowych w te-
nisie stołowym. w konkursie poezji patriotycznej – czte-
rech uczniów awansowało do szczebla diecezjalnego.  
w Biblijnej  Akademii dla Najmłodszych uczennica szkoły 
została finalistką  etapu diecezjalnego; szkoła zajęła ii m.  
w  przeglądzie teatralnym „Mikołaj zamiast worka z pre-
zentami niesie worki ze śmieciami”. 

  w prowadzonych przez gminę Nadarzyn trzech placów-
kach przedszkolnych, na poszczególnych poziomach także 
nie brakowało różnorodności dodatkowych zajęć rozwijają-
cych, kształcących, poznawczych.
   przedszkole publiczne w nadarzynie wzięło udział 
w konkursie organizowanym przez Nok „Szopka 
Bożonarodzeniowa”, w XXii finale woŚp, w konkur-
sie  ekologicznym dla przedszkoli  ,,drugie  życie  śmieci”  
BuliBA; w zbiórce  elektroodpadów - Remondis, „zbieraj  
z  klasą”, w zbiórce zużytych baterii. Biorąc udział w pro-
gramie ,,zdrowy początek” przedszkole uzyskało  certyfikat  
,,Bezpieczny  przedszkolak”. placówka promowała świado-
mość  bezpiecznego  korzystania  z  komputera  i  interne-
tu  wśród  najmłodszych, wzięła również udział w ogólno-
polskiej  akcji  ,,cała  polska  czyta  dzieciom” i  ii  edycji  
akcji  ,,przedszkolak  pełen  zdrowia” z cyklu  Akademia  
zdrowego  przedszkola.

   natomiast w przedszkolu publicznym w młochowie 
realizowano projekt: „przeciwdziałanie wykluczeniu in-
formacyjnemu poprzez wyposażenie placówek oświato-
wych w najnowsze rozwiązania komputerowe szansą na 
lepszy start w nowoczesną przyszłość dzieci i młodzieży 
gminy Nadarzyn” współfinansowany przez unię europejską 
ze środków europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego programu operacyjnego 
województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. w „Autorskim 
programie edukacji ekologicznej”-  realizowanym w ramach 
współpracy z Referatem Rolnictwa, ochrony Środowiska  
i gosp. ug Nadarzyn;  w programie kidSmart – zatwierdzo-
nym przez MeN - wspomagającym edukację matematyczną. 
   w przedszkolu w wolicy dzieci wzięły udział m.in. w 
konkursie ekologicznym „drugie życie śmieci”(„Buliba.
pl”); w badaniu przesiewowym słuchu (centrum Mowy 
i Słuchu w kajetanach); w  projekcie logopedycznym 
„wszystkie dzieci mówią poprawnie”. 
   

   Najmłodsi mieszkańcy gminy Nadarzyn dzięki kolejnym 
konsekwentnie realizowanym inwestycjom, wzbogacają-
cym ofertę sportową i rekreacyjną dla dzieci mogą cieszyć 
się oddaną do użytku we wrześniu 2013 r. nowoczesną halą 
sportowo - widowiskową przy nadarzyńskim przedszkolu, 
trzema nowymi placami zabaw dla dzieci ze szkół podsta-
wowych (przy Sp Młochów, Sp wola krakowiańska i Sp 
Rusiec), a także doposażonymi placami zabaw przy pu-
blicznych przedszkolach w wolicy i w Młochowie. 
      Budowa  hali  widowiskowo - sportowej przy pp  
w Nadarzynie (koszt całkowity 966.936,24 zł) - dzięki 
pozyskanym funduszom zewnętrznym współfinasowana 
była w ramach europejskiego funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju obszarów wiejskich, współfiansowanego ze środ-
ków unii europejskiej, w ramach działania 413 „wdrażanie  
lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowia-
dających warunkom przyznania pomocy w ramach działa-
nia „odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju 
obszarówwiejskich na lata 2007 -2013.
  plac przy Szkole podstawowej w woli krakowiańskiej  
i przy Szkole w Młochowie został wybudowany przy 
udziale środków z rządowego programu Radosna Szkoła, 
gdzie kwota zaangażowanych środków przez gminę wy-
nosiła 50% (koszt ogólny: 247500,00 zł, środki własne: 
124 000,00 zł). oficjalne otwarcie placów zabaw mia-
ło miejsce w styczniu 2014 roku. Natomiast plac rekre-
acyjno - sportowy przy Szkole podstawowej w Ruścu 
powstał  przy udziale środków pozyskanych w projekcie 
realizowanym w ramach programu osi 4 „leAdeR”, 
działania 413, „wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” 
objętych programem Rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007 - 2013 z zakresu „małych projektów”. 
koszty poniesione przez gminę wyniosły ponad 50% 
-  koszt ogólny: 46.182,52, środki własne: 23 622.52 zł. 
doposażenie placów zabaw przy przedszkolu publicznym  
w Młochowie i wolicy zostało sfinansowane ze środków 
własnych gminy w wysokości: 29 298,00 zł.                 

Maria Jaworska
 - Inspektor ds. Oświaty
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akcja „Burza”
 w 2014  roku przypada siedemdziesią-
ta rocznica akcji ,,Burza’’ zaplanowanej  
i przeprowadzonej przez komendę 
główną Armii krajowej (realizacja 
akcji rozpoczęła się 4 stycznia 1944 r., 
kiedy wojska radzieckie przekroczyły 
na Wołyniu granicę polsko - radziecką  
z 1939 r., a trwała do stycznia 1945 r.).
 głównym celem Armii krajowej 

oraz władz politycznych w kraju było przygotowanie po-
wszechnego powstania przeciwko Niemcom w momencie 
załamania się ich potęgi. Sytuacja jednak komplikowała 
się, gdyż w 1944 roku armia niemiecka, co prawda cofała 
się na froncie wschodnim, ale nadal jednak była dość silna  
i nie przejawiała  zmęczenia wojną oraz niechęci do walki, 
jak to było w 1918 roku przy odzyskiwaniu przez polskę 
Niepodległości. 
    polski rząd na uchodźstwie wcześniej brał pod uwagę 
plany wyzwalania polski przez wojska alianckie (niezre-
alizowany plan inwazji aliantów na Bałkanach i wyzwole-
nie państw europy Środkowo - wschodniej). Na początku 
1944 roku było już wiadomo, że to armia radziecka będzie 
wyzwalać polskę spod niemieckiej okupacji.
    Sytuacja była trudna i skomplikowana dla polaków, któ-
rzy mieli w pamięci masowe deportacje, łagry i więzienia  
z lat 1939 - 1941, kiedy to wschodnie tereny kraju bezpraw-
nie, bez wypowiedzenia wojny zajęła Armia czerwona. 
perspektywa ta zmuszała Rząd polski w londynie i władze 
podziemne w kraju do wypracowania stanowiska wobec 
zbliżającej się armii radzieckiej. zadanie utrudniał fakt, 
że po ujawnieniu mordu na polskich oficerach w katyniu 
zerwane zostały stosunki dyplomatyczne między polską,  
a zSRR, dlatego obawiano się (jak historia pokazała słusz-
nie), że do polski wejdzie nie sprzymierzeniec, lecz prze-
ciwnik, który dzięki swoim agentom, polskim komunistom, 
zamierza opanować kraj. 
    w tak skomplikowanej sytuacji po licznych dyskusjach 
ostatecznie postanowiono traktować Armię czerwoną 
jako sojusznika naszych zachodnich sprzymierzeńców  
i nie dopuszczać do walki z nią, chyba, że w przypadkach 
koniecznej samoobrony. zamierzano też podjąć na tyłach 
niemieckich wzmożoną akcję dywersyjną pod kryptoni-
mem ,,Burza’’ przez atakowanie tylnych straży niemiec-
kich i niszczenie linii komunikacyjnych. kontynuowano 
przygotowania do powstania powszechnego, które miało 
się rozpocząć w odpowiednich warunkach w przyszłości. 
w konspiracji przeprowadzano mobilizację oddziałów Ak, 
żołnierzom rozdawano broń, amunicję, odzież i lekarstwa. 
Ak miała zachować odrębność od Armii Berlinga całko-
wicie podległej Stalinowi, a polskie władze cywilne miały 
wystąpić wobec Rosjan w roli gospodarzy, przedstawicieli 
rządu Rp. 
   Biorąc pod uwagę powyższe decyzje, dowództwo Armii 
krajowej na wschodzie nawiązało bojową współpracę  
z Armią czerwoną. Najważniejsze i najbardziej znane przy-
kłady to wspólne walki na wołyniu oraz  wyzwolenie wilna 
i lwowa.  Niestety po tych razem przeprowadzonych dzia-
łaniach wojskowych żołnierze Armii krajowej byli  rozbra-

jani i  zmuszani do wstąpienia do armii zygmunta Berlinga. 
jeśli się na to nie zgadzali, byli więzieni w obozach i wy-
wożeni w głąb  zSRR. 
w ten sposób stało się jasne, że Stalin ma własne plany 
wobec polski, na co zresztą miał przyzwolenie aliantów 
po konferencji teherańskiej (o czym prawie nikt z polaków 
wówczas nie wiedział).  
    znając dramatyczny przebieg akcji ,,Burza’’ na wschod-
nich terenach polski komenda główna Ak miała duży 
problem z podjęciem decyzji dotyczącej samej warszawy. 
pierwotnie w planach operacji ,,Burza’’ sama warszawa 
nie miała być objęta walkami lecz w zaistniałej sytuacji po 
długich i trudnych dyskusjach zapadła decyzja o wybuchu 
powstania w stolicy. w ten sposób zakładano opanowanie 
warszawy, ujawnienie polskich władz konspiracyjnych  
i przyjęcie Rosjan w roli gospodarzy. wówczas zamanife-
stowałoby to całemu światu znaczenie polskiego państwa 
podziemnego, którego istnienie i siłę w oczach aliantów tak 
marginalizował Stalin. z drugiej strony sam miał plany, aby 
władzę w polsce przejęli komuniści i na kilka dni przed  po-
wstaniem na szeroką skalę propaganda radziecka nawoły-
wała mieszkańców warszawy do walki z Niemcami. w ten 
sposób, pomijając Armię krajową, chciał, aby działaniami 
zbrojnymi w stolicy pokierowała nieliczna grupa komuni-
stów (odezwa radia moskiewskiego z 19.07.1944 r. oraz 
odezwa ppR z 30.07.1944r.)
 korzystając z militarnego i finansowego wsparcia ra-
dzieckiego nielicząca się grupa polityczna, jaką byli pol-
scy komuniści, miała przejąć władzę (co się wkrótce stało  
w wyniku wymyślonego przez Stalina referendum i sfał-
szowanych wyborów).
    Niestety po ponad dwóch miesiącach walk osamotnieni 
powstańcy (alianci zachodni nie mieli możliwości technicz-
nych na dostateczną pomoc militarną, a blisko znajdujące 
się oddziały radzieckie nie zamierzały  przyjść  z pomocą) 
musieli się poddać. w  tej sytuacji los nie tylko warszawy, 
ale całej polski był przesądzony.    
    Akcja ,,Burza’’ początkowo przynosiła oczekiwane rezul-
taty - wyzwolono wiele miast i miejscowości przywracając 
tam polską administrację. jednak w krótkim czasie wojska 
Nkwd  likwidowały polską władzę  i wprowadzały własne 
rządy. 
 pomimo tego akcja ,,Burza’’ przekroczyła rozmachem 
planowane rozmiary. cele wojskowe  w większości  zo-
stały osiągnięte, ale polityczne niestety nie. odtworzenie 
przedwojennych jednostek wojskowych miało znaczenie 
symboliczne – podkreślało ciągłość polskich Sił zbrojnych  
i wprowadzało Armię krajową na scenę wojenną jako ar-
mię aliancką. 

red.

Z historii...
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system 
gospodarowania 

odpadami   komunalnymi
pół roku z nowym systemem 

„śmieciowym”
    od 1 lipca ubiegłego roku działa w naszej gminie nowy sys-
tem odbierania odpadów komunalnych. wprowadzenie jego 
było obowiązkiem ustawowym, wynikającym ze znowelizowa-
nej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: dz. u z 2012 r., poz. 
391 ze zm.). wszystkie gminy w polsce od początku roku 2012 
stopniowo przygotowywały się do wprowadzania zmian go-
spodarki odpadami komunalnymi. Nie wszystkie jednak spro-
stały temu zadaniu – na przykład miasto stołeczne warszawa 
dopiero teraz wprowadza ten system, a do tego nie we wszyst-
kich dzielnicach. 
    w gminie Nadarzyn system został uruchomiony termino-
wo. Nie było to łatwe zadanie. ustawa nałożyła wiele nowych 
obowiązków, zapisy ustawowe okazywały się błędne lub nie-
jasne. w efekcie planowana jest kolejna nowelizacja ustawy 
(Minister Środowiska powołał specjalny zespół mający ocenić 
działanie ustawy i przygotować zmiany, swoje opinie można 
przesyłać do ministerstwa). Niemniej jednak gminy w całej 
polsce zostały zobligowane do wprowadzenia nowego syste-
mu odbierania śmieci od 1 lipca 2013 r. w oparciu o obowiązu-
jące przepisy. ustawa nakazywała pobierać od mieszkańców 
opłatę w formie zryczałtowanej – niezależnie od ilości wytwo-
rzonych odpadów. przyjęto zasadę, że wszyscy mieszkańcy 
muszą płacić za wywóz śmieci a stawki tych opłat uchwalają 
radni. pieniądze z opłaty śmieciowej muszą być przeznaczone 
wyłącznie na wywóz odpadów – zbieranie, odbiór, zagospoda-
rowanie odpadów, prowadzenie ogólnodostępnych punktów 
zbierania odpadów, zarządzanie całym systemem. wdrożenie 
całego systemu wymagało wielu przygotowań. Należało zor-
ganizować system zarządzania (uruchomić system informa-
tyczny, przeszkolić pracowników), przyjąć pakiet niezbędnych 
uchwał oraz wybrać operatora systemu w drodze przetargu. 
    pierwszym etapem nowego systemu było podjęcie przez rad-
nych gminy Nadarzyn szeregu uchwał, które określają zasady 
funkcjonowania systemu na terenie gminy Nadarzyn. zostały 
one uchwalone w terminie wyznaczonym przez ustawodaw-
cę czyli przed końcem 2012 roku. Radni gminy Nadarzyn po 
wielu dyskusjach przyjęli (w postaci 5 uchwał) założenia sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym gmina 
Nadarzyn będzie zarządzała odbiorem, wywozem oraz zago-
spodarowaniem odpadów z gospodarstw domowych. przyjęto 
założenia, że system obejmuje tylko posesje zamieszkałe 
przez mieszkańców (zabudowę jednorodzinną i wielorodzin-
ną), a opłaty są naliczane na podstawie liczby mieszkańców. 
właściciele każdej posesji musieli składać deklaracje doty-
czące liczby mieszkańców oraz sposobu zbierania odpadów a 
także zadeklarować wysokość opłaty miesięcznej, w oparciu o 
obowiązujące stawki opłat.
    w gminie Nadarzyn przyjęto system selektywnego zbierania 
śmieci w postaci 4 frakcji zbieranych osobno do pojemników 
i worków: pojemnik (zielony, szary lub niebieski) – odpadki 
zmieszane zanieczyszczone lub nie nadające się do łączenia 
z innymi; worek żółty – łącznie papier, tworzywa sztuczne i 

metale; worek biały – szkło opakowaniowe (wyłącznie butelki 
i słoiki – bez szkła okiennego i ceramiki); worek niebieski lub 
szary – odpady zielone (liście, trawa, resztki roślinne);
gmina Nadarzyn zobowiązała się do zaopatrywania miesz-
kańców w pojemniki oraz worki do selektywnego zbierania 
odpadów. zgodnie z wymogami ustawy mieszkańcy, którzy 
nie będą zbierać śmieci selektywnie mają naliczane wyższe 
opłaty. wywóz odpadów komunalnych z instytucji, placówek 
i innych firm po 1 lipca 2013 r. odbywał się na dotychczaso-
wych zasadach poprzez indywidualne umowy z firmami wy-
wozowymi, płacąc za każdy wywożony pojemnik.
    drugim ważnym etapem było wyłonienie w drodze przetargu 
firmy do obsługiwania systemu. przeprowadzono całą wyma-
ganą procedurę przetargową.  do przetargu mogły przystąpić 
firmy spełniające określone, surowe wymogi.  zgłosiły się 3 
firmy: Mzo pruszków Sp. z o. o., Byś wojciech Byśkiniewicz 
i p.u. hetMAN. Sp. z o. o.  firma „hetMAN” przedstawiła 
najkorzystniejsze finansowo i organizacyjnie warunki obsłu-
gi mieszkańców i wygrała przetarg na obsługę mieszkańców 
gminy Nadarzyn w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. w międzyczasie, na skutek nowe-
lizacji ustawy oraz biorąc pod uwagę zmianę uwarunkowań 
finansowych wynikających z rozstrzygniętego przetargu, po 
ponownej kalkulacji kosztów Rada gminy Nadarzyn zmieniła 
3 uchwały, w tym dotyczącą stawek opłat za wywóz śmieci. 
opłaty te zostały znacząco obniżone z 18 do 12 zł/ osobę/mie-
siąc za odbiór odpadów niesegregowanych i z 11 do 7 złotych 
przy zadeklarowanej przez mieszkańców segregacji odpadów. 
zmiana spowodowała pewne utrudnienia – niektórzy mieszkań-
cy musieli (zgodnie z wymogami ustawy) ponownie składać de-
klaracje w urzędzie gminy. informacje zawarte w deklaracjach 
zostały wprowadzone do programu komputerowego zarządza-
jącego całym systemem i naliczającym płatności za wywóz 
śmieci z każdej zamieszkałej posesji.  po wygraniu przetargu, 
zgodnie z warunkami umowy firma hetman rozpoczęła dostar-
czanie na posesje pojemników służących do zbierania odpadów 
zmieszanych oraz kolorowych worków do selektywnej zbiór-
ki poszczególnych frakcji odpadów. dla mieszkańców przy-
gotowano również materiały informacyjne – ulotki dotyczące 
funkcjonowania systemu oraz harmonogram wywozu. gmina 
Nadarzyn została przygotowana do wejścia w nowy system  
w dniu 1 lipca 2013 r. – zgodnie z wymogami ustawy. 

    początki jak zwykle bywają trudne. wiele spraw trzeba 
było na bieżąco poprawiać, koordynować obsługę, udzielać 
informacji i wyjaśnień. wielu mieszkańców było zdezorien-
towanych, przyzwyczajonych do innych warunków, terminów 
wywozu. Należało też przyzwyczaić mieszkańców do zbie-
rania selektywnego. okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy 
mają odpowiednie warunki do selektywnej zbiórki, wiele osób 
stawiało wymagania w zakresie zmiany dostarczonych pojem-
ników na większe, były nawet uwagi krytyczne co do koloru  
i jakości pojemników oraz worków. krytykowano również 
częstotliwość odbioru śmieci (system odbioru co 2 tygodnie). 
prawdziwym wyzwaniem okazał się jednak terminowy odbiór 
odpadów ze wszystkich posesji. wykonawca przygotował 
harmonogram odbioru. w praktyce okazało się, że z uwagi na 
zwiększone ilości odpadów, niedokładności w oznakowaniu 
posesji, problemy z udostępnianiem pojemników harmono-
gram ten nie był w pełni dotrzymywany. urząd gminy otrzy-
mywał zgłoszenia dotyczące nieodebranych śmieci od miesz-
kańców, wykonawca z kolei zgłaszał problemy z udostępnie-
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informujemy, że szczegółowy harmonogram 
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości 

Gminy nadarzyn na rok 2014 znajduje się 
na stronie: www.nadarzyn.pl w zakładce 

ochrona środowiska/ informacje i uchwały.
    przypominamy także, że mieszkańcy gminy 
zobowiązani są do wnoszenia opłaty za śmieci 

do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

niem pojemników lub dojazdem do posesji. Były to klasyczne 
przypadki „chorób wieku dziecięcego” – system musiał się 
„dotrzeć”, operator systemu dostosował się do potrzeb miesz-
kańców, a mieszkańcy przyzwyczaili się do nowego sposo-
bu zbierania odpadów komunalnych. pracownicy urzędu 
gminy Nadarzyn koordynowali odbiór śmieci, z drugiej stro-
ny aktualizowali bazę danych o posesjach.  czynności te są 
ciągle, na bieżąco wykonywane. jednocześnie prowadzone 
są czynności księgowe nowego systemu – niezależnie od np. 
gminnego systemu podatkowego. Mieszkańcy są zobowiąza-
ni do wpłacania do kasy urzędu gminy Nadarzyn opłat za 
wywóz śmieci (gotówką lub przelewem), gmina Nadarzyn 
z kolei opłaca operatora systemu. od strony ekonomicznej 
system ten bilansuje się na zero – opłaty mieszkańców w ca-
łości mają pokrywać koszt obsługi wywozu i zagospodaro-
wania odpadów. dzięki bliskiemu położeniu regionalnej in-
stalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
(Ripok) do której muszą trafiać odpady zmieszane, koszty 
wywozu są stosunkowo niskie i w gminie Nadarzyn miesz-
kańcy płacą za odbiór śmieci wg jednych z najniższych sta-
wek w województwie mazowieckim.
    gmina zarządza odbiorem wszystkich odpadów komunal-
nych. poza odbieraniem śmieci z posesji zbieranych w po-
jemnikach i workach, organizowane jest zbieranie tzw. od-
padów problemowych: odpadów budowlanych (m.in. szkła 
i ceramiki), opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów niebezpiecznych. 
funkcjonują również mobilne punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych (tzw. pSzok, działające co sobo-
tę w 4 miejscach w gminie Nadarzyn) oraz stacjonarny punkt 
zbierania odpadów niebezpiecznych  (tzw. gpzoN – na tere-
nie przedsiębiorstwa komunalnego „Nadarzyn”).
podsumowując – gmina Nadarzyn zrealizowała zadania na-
łożone przez ustawodawcę w zakresie zmian systemu odbie-
rania odpadów.  Nowy system działa bez większych proble-
mów. oczywiście – nadal będzie doskonalony, zmiany mogą 
wyniknąć z zapowiadanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
Na dzień dzisiejszy możemy przedstawić następujące dane 
liczbowe: 
- zarejestrowano 4314 deklaracji od mieszkańców;
- dostarczono ok. 44  tys. worków żółtych,  16  tys. worków 
białych (na szkło),  oraz 24  tys. worków czarnych (na odpady 
zielone);
- zorganizowano 1 zbiórkę odpadów wielkogabarytowych  
i 1 zbiórkę odpadów elektrycznych;
- odebrano ok. 2500 ton odpadów.

portal internetowy 
Gminy nadarzyn – zmiany

    w ramach zmian dotyczących oficjalnego portalu gminy 
Nadarzyn – w marcu 2013 roku wprowadzono nową sza-
tę graficzną i układ strony Biuletynu informacji publicznej. 
latem 2013 roku zaczęło funkcjonować forum mieszkań-
ców, od grudnia zaś internetowa telewizja samorządowa 
itvNadarzyn. Natomiast w pierwszych dniach nowego, 2014 
roku oficjalna strona gminy Nadarzyn ruszyła w nowym 
„odświeżonym” wydaniu. gmina zaistniała także na face-
booku. wszystkie etapowo wprowadzane zmiany mają na 
celu udoskonalenie i większą przejrzystość prezentowanych 
informacji, dotarcie do jak największej rzeszy zainteresowa-
nych osób, przede wszystkim mieszkańców terenu gminy 
Nadarzyn, z informacją o gminie oraz o bieżących wydarze-
niach i sprawach istotnych dla mieszkańców. witryna jest na 
bieżąco uzupełniana i poszerzana o nowe działy.
   jesteśmy otwarci na uwagi mające na celu większą przej-
rzystość i łatwiejszy dostęp w pozyskiwaniu poszukiwanych 
informacji  i dziękujemy za wszystkie już przekazane spo-
strzeżenia.

 zapraszamy do bieżącego odwiedzania:  
www.nadarzyn.pl,

 forum mieszkańców: www.forum.nadarzyn.pl
samorządowa telewizja internetowa:itv.nadarzyn.pl

facebook: Gmina nadarzyn 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Marzanna Załęska, Krzysztof Pietrzykowski
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki  

sprostowanie
    w poprzednim numerze wN został zamieszczony artykuł nt. 
rankingu pt. „wykorzystanie środków zagranicznych przez sa-
morządy” opublikowanego w nr 22/2013 samorządowego pisma 
„wspólnota”. w artykule mylnie podano, że ranking obejmował 
dane do roku 2013, a nie do roku 2012. informujemy, że ww. ran-
king obejmował lata: 2004 - 2009, 2007-2011, 2009-2012 oraz wy-
datki finansowane ze środków unijnych w latach 2009-2012. dane 
dotyczące funduszy pozyskanych w 2013 roku nie mają więc bez-
pośredniego odniesienia do tego rankingu.

Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych



                                         2 (178) luty 201412   Wiadomości Nadarzyńskie

 SP Nadarzyn  

Ten się zimą bawi wesoło, 
kto bawi się bezpiecznie!

 w związku z feriami zimowymi uczniowie klasy Vib Szkoły 
podstawowej w Nadarzynie pod opieką wychowawczyni 
Anny kubik przygotowali dla swoich młodszych kolegów 
serię spotkań poświęconych bezpieczeństwu w czasie ferii. 
dzieci przedstawiły krótką prezentację multimedialną pod 
hasłem „ten się zimą bawi wesoło, kto bawi się bezpiecz-
nie”, której celem było przypomnienie podstawowych zasad 
bezpiecznego zachowania podczas aktywnego wypoczynku 
zimowego. w swoim wystąpieniu szóstoklasiści podkreślili, 
że chociaż ferie to czas wolny od nauki i szkolnych obowiąz-
ków, to należy go spędzić mądrze i bezpiecznie. uczniowie 
przekazali również wskazówki dotyczące prawidłowego po-
stępowania w sytuacjach zagrażających naszemu zdrowiu 

i życiu. zapoznali także kolegów z zasadami udzielania po-
mocy poszkodowanym w wypadkach na śniegu i lodzie oraz 
przypomnieli numery telefonów alarmowych. podczas spo-
tkań szóstoklasiści zaprezentowali również napisane przez 

Co się dzieje w naszych szkołach, przedszkolach...

  Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywamy wiedzę  
o rachunkach, naszej planecie, ortografii...ale również 
miesjcem, gdzie mozemy się wspólnie bawić. dlatego 
10 stycznia 2014 r. w naszej szkole  odbył się bal 
karnawałowy. w godzinach przedpołudniowych szalały 
na parkiecie klasy 0 – iii, natomiast po południu klasy iV 
-Vi. Starannie przygotowywane przez rodziców, bajecznie 
kolorowe i fantazyjne stroje najmłodszych uczniów  
ubarwiły zabawę. uczniowie z klas i-Vi, jak i z ,,zerówki’’ 
chętnie bawili się na udekorowanym kolorowymi balonami  
i serpentynami parkiecie. wybieraliśmy swoją królową i króla 
balu na poziomach klas. zwycięzcy zostali nagrodzeni koroną, 
oklaskami i przytulankami.
  wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było 
końca, a czas dobrej zabawy upływał szybko i o godzinie 19.00  
nastąpiła chwila zakończenia balu. Na pewno tegoroczny bal 
będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się 
kolejnego.

   pragniemy gorąco podziękować radzie rodziców, 
bo to przy jej dużej pomocy odbyła się ta zabawa. 
impreza została sfinansowana ze środków rady.                                                                                                                                            

                                                             Małgorzata Nowak
- Opiekun samorządu uczniowskiego SP Nadarzyn                                                                                                                        

   22.01.2014 r. w sp w nadarzynie  klasy iV i klasa V c dla 
uczniów naszej szkoły przygotowały  dzień zdrowej  kanapki 
pod hasłami:  Pieczywo razowe jest zdrowe,  Kto soki pije, ten dłu-
go żyje. dzień rozpoczął się od apelu, podczas którego uczniowie 
klasy iV b przedstawili zasady prawidłowego odżywiania. pod-
kreślili ogromną rolę śniadania, które dostarcza energii na cały 
dzień. zwrócili uwagę na to, czego należy unikać, aby zdrowo 
się odżywiać oraz jak ważny jest sport dla rozwoju organizmu.  
pamiętając o tym, że śniadanie musi być pożywne, ale powinno 
być również przyjemnością, z ogromnym zapałem przygotowa-
no w klasach kanapki, które następnie poczęstowano wszystkich 
uczniów. przygotowane zostały kanapki bogate w witaminy  
i barwne kolory. duży nacisk położyliśmy na właściwy dobór 
produktów korzystnych dla zdrowia oraz estetykę wykonania. 
znalazły się na nich ogórki, pomidory, szczypiorek oraz nabiał. 
kanapki wyglądały smakowicie, wszyscy zjedli je z wielkim 
apetytem. Były to wspaniałe zajęcia uczące nas samodzielności 
i zdrowego odżywiania. uczniowie mogli także poczęstować 
się soczkami, za które serdecznie dziękujemy firmie flesch. 
uczniowie przygotowali gazetki o zdrowym odżywianiu oraz 
napisali wiersze.

Lubię chleb razowy, bo jest smaczny i zdrowy. 
Zawiera cenne wartości odżywcze, dla naszego organizmu 

pożyteczne-oczywiście. Duża ilość błonnika daje uczucie sytości, 
dlatego nie musimy bać się otyłości. 

Jego cenne witaminy sprawiają, że mamy uśmiechnięte miny. 
Nasze serce bije jak dzwon,bo sprawcą tego jest on. 

Dlatego jedz chleb razowy, jeżeli chcesz być silny i zdrowy!

 w ramach realizowanych przez szkołę progra-
mów zdrowotnych chcieliśmy podkreślić, że  nauka 
to naprawdę ciężka praca. Sprawne funkcjonowanie 
dziecka w szkole, pod względem intelektualnym i fi-
zycznym, w dużej mierze zależy od właściwego od-
żywiania. Niedobory składników odżywczych mogą 
być powodem kłopotów szkolnych i zdrowotnych. 
etap szkolny w rozwoju dzieci jest niezwykle waż-
ny. to czas szybkiego dojrzewania zarówno fizyczne-
go, jak i umysłowego, a zdrowie i dobre samopoczucie 
dziecka są kluczową sprawą dla tego procesu. i dlatego 
właśnie tak ważną rolę odgrywa właściwe odżywianie. 
procesy zachodzące w organizmie wymagają stałego zaopa-
trywania w niezbędne składniki pokarmowe. Niedobory w 
tym zakresie mogą prowadzić do niedokrwistości, zmniej-
szenia odporności, co z kolei jest przyczyną częstych infek-

Bal karnawałowy

siebie wiersze, w których w zabawny sposób zachęcali swoich 
młodszych kolegów do aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Na zakończenie przygotowali quiz sprawdzający 
zdobytą przez gości wiedzę na temat bezpieczeństwa w czasie 
ferii zimowych. zaproszone dzieci z wielkim zaangażowaniem 
odpowiadały na pytania zadawane przez starszych kolegów.  
przygotowana przez klasę Vib prezentacja spotkała się z  wiel-
kim zainteresowaniem młodszych uczniów, czego dowodem 
było ich skupienie, a także gromkie brawa, którymi nagrodzili 
szóstoklasistów. 

Anna Kubik 
- Nauczyciel języka polskiego SP Nadarzyn

dzień zdrowej  Kanapki

Fot. arch. szkoły
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internetowy Teatr TVp dla szkół
   Szkoła podstawowa w Młochowie  
uczestniczy w projekcie „internetowy 
teatr tVp dla szkół” prowadzonym 
przez telewizję polską. celem projektu 
skierowanego do uczniów jest tworzenie 
jak najszerszego dostępu do wydarzeń 

kulturalnych na wysokim poziomie, a poprzez to zaszcze-
pienie w młodych odbiorcach zamiłowania do sztuki ambit-
nej i wartościowej. Spektakle emitowane są raz w miesiącu, 
transmitowane przez łącze internetowe i wyświetlane na 
szkolnych tablicach interaktywnych.  
   Nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie w minio-
nym roku szkolnym. otrzymaliśmy specjalne kody, które 
umożliwiły nam odbiór widowiska drogą elektroniczną. 
do tej pory obejrzeliśmy m.in.:, „przygody Arka Noego”  
teatru ludowego w krakowie, „co w trawie piszczy” 
wrocławskiego teatru lalek, „jaś i Małgosia” z opery  
i filharmonii podlaskiej i europejskiego centrum Sztuki 
w Białymstoku, „Antygonę” Sofoklesa, w transkryp-
cji helmuta kajzara teatru im. Stefana Żeromskiego w 
kielcach oraz spektakl „tymoteusz wśród ptaków” teatru 
im. h.ch. Andersena w lublinie, a w styczniu tego roku  
„MoMo”, teatru dramatycznego im. Aleksandra węgierki 
w Białymstoku.   
    dzięki spektaklom emitowanym przez teatr tVp szkoła 
znacznie wzbogaciła i urozmaiciła szkolne zajęcia, edukację 
artystyczną i pobudziła nawyk korzystania z życia kulturalnego 
wśród uczniów. każdy spektakl jest darmowy, grany na żywo 
przez najlepsze teatry w polsce oraz odbierany w tym samym 
czasie przez kilkutysięczną uczniowską społeczność w całym 
kraju  za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. 

Nauczyciele i uczniowie Szkoły podstawowej w Młochowie 
z niecierpliwością oczekują kolejnych spektakli bo jest to 
wspaniała zabawa, ciekawa i wartościowa forma spędzania 
czasu.

SP Młochów

cji, osłabienia oraz ogólnie złego stanu zdrowia. dzieci są 
wówczas apatyczne i niechętne do podejmowania wysiłku. 
A wszystkim zależy, aby wyniki w nauce były jak najlepsze. 
 

   Dziękujemy wszystkim wychowawcom klas za pomoc w or-
ganizacji dnia, a także rodzicom, którzy zaangażowali się  
w akcję.  

Marzena Nowicka - Prusakiewicz 
- Nauczyciel SP Nadarzyn

   w  dniu 26 stycznia 2014 roku o godzinie 1800 w kościele 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła  w  Młochowie od-
był się wieczór kolęd, zorganizowany przez nauczycieli i 
uczniów ze Szkoły podstawowej w Młochowie. 
po krótkiej Mszy świętej rozpoczęła się uroczystość prowa-
dzona przez uczennicę klasy piątej oliwię walicę. wszyscy 
uczniowie od kl. „0” do kl. Vi. śpiewali po dwie kolędy. 
każdy występ poprzedzony był krótką informacją na temat 
prezentowanych kolęd lub pastorałek. klasa iii wyróżniła 
się tym, że zagrała na fletach. dodatkowo, po występie szó-
stoklasistów, uczniowie starszych klas wspólnie zaśpiewali 
„Silent Night’’. wieczór zakończyła pastorałka śpiewana 
przez nauczycieli pt.: „dziecięca kolęda’’. 

całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ciepłej atmosfe-
rze, mimo tęgiego mrozu na zewnątrz oraz padającego śnie-
gu. Myślę, że każdy wyszedł z niego w radosnym nastroju.

Julia Dyczkowska, kl. V

 SP Młochów
rodzinne kolędowanie

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły

Gmina nadarzyn 
w radiu niepokalanów

zapraszamy do słuchania audycji 
w każdy trzeci piątek miesiąca  

o godz. 13.10. podczas naszego czasu antenowego będą 
prezentować się między innymi jednostki organizacyjne 
gminy Nadarzyn.
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

Wspólne robienie kanapek.



                                         2 (178) luty 201414   Wiadomości Nadarzyńskie

obyczaje w dawnej polsce
w dniu 5 lutego 2014 roku uczniowie klasy iii, iV, V 

Szkoły podstawowej im. św. Stanisława kostki   w kostow-
cu pod opieką wychowawców, nauczyciela religi i historii 
udali się do warszawy.  celem wyjazdu było poznanie oby-
czajów panujących w Rzeczpospolitej od końca wieku XVi 
do połowy wieku XViii. Rodzimą historię i tradycję tego 
okresu najlepiej poznać w pałacu króla Sarmaty. dlatego 
też wybraliśmy się do Muzeum pałacu króla jana iii So-
bieskiego w wilanowie.  przyglądając się uważnie portre-
tom staropolskim, wspólnie ustaliliśmy, kim był szlachcic, 
jak wyglądała jego edukacja, gdzie mieszkał, jak się nosił. 
uczniowie mieli możliwość przymierzenia stroju staropol-
skiego i zobaczenia jak wyglądał pas kontuszowy. poznali 
bogate zwyczaje związane ze stylem biesiadowania, prze-
dziwne staropolskie potrawy, jak na przykład chrapy łosia 
czy ogon bobra. 

Mieli możliwość zobaczenia charakterystycznych dla pol-
skiej obyczajowości portretów trumiennych oraz poznania  
ich szczególnego znaczenia podczas ceremonii pogrzebo-
wych  w dawnej Rzeczpospolitej. po zakończonej lekcji 
muzealnej, będąc blisko budowanej Świątyni opatrzności 
Bożej, udaliśmy się aby zwiedzić panteon wielkich pola-
ków, który mieści się w jej podziemiach.  przewodnik z 
centrum opatrzności Bożej, opowiedział nam historię po-
nad 200 letniej budowy  świątyni i etapów jej powstawania. 
uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu interesują-
cych informacji na temat  bł. jana pawła ii, bł. ks. jerzego 
popiełuszki oraz Andrzeja Boboli, których relikwie znajdu-
ją się w panteonie.  

Maciej Szmel - Nauczyciel SP Kostowiec

 SP Kostowiec

 SP  Rusiec

maLi misJonarze
„Najdalej, jak można rzec, lecz sercem być blisko siebie, 

bo nie ma granic dla serc.”

    Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami 
misyjnymi.  Staramy się otwierać  serca nie tylko na potrzeby 
naszego środowiska, ale próbujemy docierać do miejsc w 
świecie, gdzie żyją najubożsi z ubogich. organizowanie 
materialnej i duchowej pomocy jest też bardzo dobrym 

sposobem poznawania odległych krajów świata, ich kultury, 
zwyczajów, problemów społecznych czy geografii. 
   w listopadzie 2013 r. gościliśmy zaprzyjaźniony zakon 
misyjny zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
panny Niepokalanej. Misjonarka zaproszona na spotkanie  
z dziećmi podzieliła się doświadczeniem misyjnym z posługi  
w dwu bardzo biednych krajach Afryki centralnej: w Rwandzie  
i kongu. 
Bł. jan paweł ii określił Afrykę w słowach: 
‘Dzisiejsza Afryka podobna jest do człowieka, który schodził z 
Jerycha do Jerozolimy i wpadł w ręce zbójców, którzy go ob-
darli, zadali mu rany i porzucili na pół umarłego. Afryka to 
kraj, gdzie niezliczone ludzkie istoty – mężczyźni i kobiety, dzieci 
i młodzież – leżą jak gdyby porzucone przy drodze, chore, po-
ranione, bezsilne, odepchnięte i opuszczone. Ludzie ci pilnie 
potrzebują dobrych Samarytan, którzy pospieszą im z pomocą.’ 
(Jan Paweł II, Ecclesia in Africa 41).
a kiedy sam jako pielgrzym stanął na tej ziemi w 1990 r., po-
wiedział: „Rwanda to kraj tysiąca wzgórz, tysiąca problemów  
i tysiąca rozwiązań”.

odpowiadając na wezwanie bł. papieża, wrażliwi na głos biednej 
Afryki i innych kontynentów, staramy się naśladować dobrego 
Samarytanina. organizujemy misyjne kiermasze ciast oraz 
kiermasze fantowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. 
Na spotkaniu z misjonarką mieliśmy okazję zobaczyć wiele 
pięknych miejsc ‘krainy tysiąca wzgórz’, poznać zwyczaje i 
tradycje obcych nam kultur oraz ubóstwo tysięcy rodzin.
Siostra zaprosiła nas do współpracy i dzielenia się tym, co 
mamy. przypomniała, jak dzieci mogą pomagać misjonarzom, 
a nade wszystko jak same mogą być misjonarzami w szkole, w 
domu i wszędzie tam, gdzie uczą się i bawią. 
    pieniądze zebrane przez uczniów na misyjnym kiermaszu 
mile zaskoczyły siostrę. Naszym uczniom bardzo dziękujemy za 
hojność i stałą gotowość niesienia pomocy swym afrykańskim 
rówieśnikom skazanym na wiele wyrzeczeń, biedę i codzienną 
walkę o przetrwanie.

               Krystyna Nowocień  - Nauczyciel SP Rusiec

Rwanda - archiwum Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej

Fot. arch. szkoły

panu Januszowi cieplińskiemu
prezesowi firmy MAgo

dziękujemy za wyposażenie biblioteki 
w zestaw funkcjonalnych regałów

Nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej w Ruścu
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orkiestra osp nadarzyn 
zaprasza wszystkich chętnych do nauki 

gry na instrumentach dętych i wspólnego muzykowania. 
próby odbywają się w strażnicy oSp Nadarzyn 

(ul. warszawska 15)  
w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.00 - 19.00.

Kapelmistrz orkiestry  – mirosław chilmanowicz 
tel. 604 067 685

łu „lubianka gondoliers” z samą druhną komendant hufca 
Starachowice na wokalu. po wspólnych śpiewankach i zaba-
wie był czas na niespodziankę olBRzyMi toRt! 

wieczór zakończyliśmy potańcówką w szkolnym „cinema 
Szatnia”.
 Sam. Małgorzata Zielińska  

Przyboczna 1NDH „Impeesa”

    w dniu 1 lutego 2014 r. odbyła się premiera przedstawienia 
profilaktycznego pt. „Marionetki Baby jagi”. Scenariusz insce-
nizacji oparty został na motywach książki doroty Suwalskiej 
pod tym samym tytułem. Spektakl przygotowano we współpra-
cy gminnego ogniska dziecięco - Młodzieżowego „tęcza”  
i Nadarzyńskiego ośrodka kultury w ramach obchodów 560-
lecia nadania praw miejskich dla Nadarzyna.
warto zaznaczyć, że to jest pierwsze takie przedstawienie,  
w którym na scenie można zobaczyć:  wychowanków, wycho-
wawców godM „tęcza” i  aktorów Nok !teatru.
    Scenariusz spektaklu, podobnie jak książka opisuje kilka uza-
leżnień na które narażona jest młodzież. to przedstawienie do-
skonale ukazuje, jak duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju 
dziecka ma rodzina. Staraliśmy się podkreślić  problemy, z jaki-
mi borykają się nastolatkowie i dorośli. główna bohaterka jest 
nastolatką, pozostawioną z problemami sama sobie. wokół niej 
dzieją się rzeczy dziwne i niezrozumiałe, jej świat chwieje się,  
a Ania nie może sobie z tym poradzić. czuje się osamotniona, 
zagubiona, bezsilna; nie ma komu zaufać. chce uciec przed 
złem i strachem, które ją otaczają. Spotyka  kogoś kto wyko-
rzystuje jej zachwianie i  stara się ją ubezwłasnowolnić. takie i 
podobne pułapki cywilizacji czyhają na nasze dzieci.

urodziny szczepu
Minął rok od powołania (najpierw na okres próbny, na-

stępnie zatwierdzony) Nadarzyńskiego Szczepu drużyn 
harcerskich i zuchowych „wataha”. z tej okazji 18.01.2014 
zorganizowaliśmy zlot uRodziNowy. Na zaproszenie 
dali się skusić nasi harcerscy przyjaciele z Xi Szczep im. 
Bohaterów westerplatte ze Starachowic, oraz harcerze ze 
Szczepu harcerskich drużyn Sokolich z pruszkowa, rodzice 
i oczywiście my „jubilaci”. zuchy, harcerze oraz harcerze 
starsi i wędrownicy, starsi i młodsi od rana  uczestniczyli w 
grze terenowej po gminie Nadarzyn. podczas wędrówki pa-

trole rozwiązywały zadania, zagadki i przy okazji poznawały 
historię naszego szczepu. Byliśmy w Młochowie, kostowcu, 
w nowej izbie tradycji w nadarzyńskiej remizie oSp. dzięki 
gościnności dyrekcji gimnazjum mieliśmy tu ciepły kąt na 
odpoczynek i pyszny obiad.

po południu odbył się uroczysty apel, a po nim „kominek” 
z koncertem zaprzyjaźnionego z naszym Szczepem zespo-

Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA

w rzeczywistości nie ma tak prostych rozwiązań, dlatego też 
próbowaliśmy przestrzec i podkreślić na co należy zwrócić 
uwagę.  przedstawienie to miało za zadanie dać młodzieży,  
a przede wszystkim dorosłym powody do zastanowienia się 
nad wartościami. 

Marzena Latoszek, Agata Sierputowska 
GODM „Tęcza” filia w Młochowie

      reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne i realiza-
cja spektaklu są efektem ogromnego zaangażowania i pra-
cy pani marzeny Latoszek i pani agaty sierputowskiej.
    zaadaptowanie książki (w której jest tak wiele wątków) na 
potrzeby przedstawienia, wybór tematu wiodącego, przygoto-
wanie strojów, scenografii, próby do późnych godzin wieczor-
nych dały wspaniały efekt – stworzyła się grupa ludzi - dzieci 
i dorosłych, pracowników ogniska „tęcza” i Nadarzyńskiego 
ośrodka kultury - którzy włożyli serce i umiejętności, aby ten 
spektakl wyszedł jak najlepiej. jest jeszcze jedna niewymierna 
wartość – wszyscy zaangażowani w  projekt świetnie się ra-
zem bawili, poznawali się w różnych sferach, stworzyli silną 
więź a dorośli pokazali dzieciom, że czas spędzony na wspól-
nych przygotowaniach może być radosny i kreatywny. 

Krystyna Masłowska
Fot. z przedstawienia - na okładce WN 

„marionetki Baby Jagi”

Fot. arch. szczepu

Fot. arch. szczepu
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  red.

inTeGracyJne 
spoTKanie noworoczne
stowarzyszenia „szlakiem Tęczy” 

    kolejne Boże Narodzenie za nami, czas 
tak goni, jakby spieszył się na pociąg…  
     w tym roku, inaczej niż w poprzednich la-

tach Stowarzyszenie „Szlakiem tęczy” nie świętowało wspól-
nej wigilii przed Świętami Bożego Narodzenia, ale zorganizo-
waliśmy dla naszych podopiecznych i ich rodzin integracyjne 
spotkanie noworoczne w dniu 25 stycznia 2014 r. Na zorgani-
zowanie imprezy użyczył nam miejsca pan dyrektor zbigniew 
Reluga w gimnazjum im. bł. jana pawła ii w Nadarzynie. 
Święty Mikołaj był dla nas również bardzo łaskawy i nie wyje-
chał do swojej zimowej siedziby, ale cierpliwie czekał na naszą 
imprezę, aby wręczyć dzieciom prezenty. przyjechał do nas  
z pięknym reniferem i saniami pełnymi prezentów. dzieci były 
bardzo szczęśliwe.
    wśród szacownych gości byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych  gminy Nadarzyn i powiatu pruszkowskiego.  Bardzo 
było nam miło, że pomimo srogiego mrozu dołączyli  do nas 
zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych organizacji pozarządo-
wych, działających na terenie  powiatu pruszkowskiego. Były 
to: polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób upośledzonych 
umysłowo koło w pruszkowie z prezesem p. Andrzejem 
Rybusem i podopiecznymi, Stowarzyszenie na Rzecz dzieci 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin w piastowie z p.prezes 

Bożeną Małecką i podopiecznymi, towarzystwo przyjaciół 
tworek Amici di tworki, w zastępstwie pani prezes dr Marii 
pałuby była obecna p. Mirosława Sroka z podopiecznymi 
oraz fundacja kultury informatycznej w Nadarzynie z p. pre-
zes Stanisławą ossowską.
    wszystkie dzieci i te zaproszone i te „nasze” otrzymały od 
Mikołaja paczki. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, a był to już 
dosłownie ostatni moment w tym roku na takie muzykowa-
nie. czas umilał nam dziecięcy zespół muzyczny comparsa  
z Żyrardowa, który grał na bębnach afrykańskich.
    Bawiliśmy się świetnie, a zabawę  mogliśmy zorganizo-
wać dzięki bardzo konkretnej pomocy Banku Spółdzielczego  
w Nadarzynie oraz wójta gminy Nadarzyn, który objął naszą 
imprezę honorowym patronatem. dziękujemy bardzo.
dziękujemy również panu pawłowi kołodziejczykowi za na-
głośnienie Sali oraz harcerzom wojtkowi Bieńkowskiemu  
i Mikołajowi kłudkiewiczowi za pomoc w pracy organizacyjnej.
  w codziennej działalności Stowarzyszenia „Szlakiem tęczy” 
takie spotkania jak to noworoczne, są czasem wspólnego świę-
towania i spotkania się w innych okolicznościach, niż na ze-
braniach roboczych czy na warsztatach. Była to też okazja do 
zawiązania bliższej więzi z innymi organizacjami pozarządo-
wymi zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym.  
w jedności i współpracy jest siła i można więcej zdziałać.

    Stowarzyszenie „Szlakiem tęczy” cały czas prowadzi  
zajęcia z integracji Sensorycznej w urzucie. Mamy dwie 
świetne i kompetentne terapeutki p. katarzynę król oraz 
p. Beatę jeleńską. dzięki życzliwości księdza proboszcza 
Andrzeja wieczorka możemy korzystać z salki w domu 
parafialnym. odbywają się tam spotkania z psycholog 
kliniczną p. Magdaleną chachoń fałek, która prowadzi 
terapię rodzinną dla zainteresowanych rodzin z naszego 
Stowarzyszenia. Raz w miesiącu organizujemy warsztaty 
psychologiczne dla wszystkich członków. Na warsztatach 
omawiane są ważne problemy związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem rodziny z problemem niepełnosprawno-
ści. aby działać jeszcze w większym zakresie i pomagać 
niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom, potrzebu-
jemy środków finansowych i nieustannie zwracamy się 
z pokorną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o 
wpłaty na nasze konto 19 8017 0002 0007 6988 2000 
0001, Bank spółdzielczy w nadarzynie; nr Krs 
0000336729
 w listopadzie  2012 r. Sąd Rejestrowy przyznał naszemu 
Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego 
i możemy zbierać 1% podatku. wpłaty wykorzystywa-
ne są na prowadzenie działalności statutowej. ze statutem 
Stowarzyszenia „Szlakiem tęczy” można zapoznać się na 
stronie internetowej: www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl
    Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom  
i sympatykom i życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w 2014 roku.

Krystyna Dąbrowska
- Prezes Stowarzyszenia

Konkurs na pocztówkę.
protokół z posiedzenia komisji 

konkursowej 
    w dniu 03.02.2014 r. jury w składzie: kamila Michalska 
(dyrektor Nadarzyńskiego ośrodka kultury), dorota 
głodek (redaktor naczelna wiadomości Nadarzyńskich),  
Anna Balsam (instruktor Nok), Monika Mazurek (in-
struktor Nok), Agnieszka Sokołowska (instruktor Nok) 
oraz dorota Suwalska (instruktor Nok) zapoznało się 
się z pracami nadesłanymi na zorganizowany przez 
urząd gminy Nadarzyn, Nadarzyński ośrodek kultury 
oraz Bibliotekę publiczną gminy Nadarzyn konkurs na 
projekt pocztówki: „pozdrowienia z Nadarzyna”. do kon-
kursu zgłoszono 46 prac. Jury postanowiło nie przyznać 
głównej nagrody. przyznano natomiast 4 równorzędne 
wyróżnienia dla: 

Julii Jurek−	  z wolicy za interesującą i oszczędną  
interpretację godła gminy Nadarzyn;

ady hop−	  ze Szkoły podstawowej w Ruścu za 
wysoki poziom graficzny nadesłanej pracy

Kacpra Kacperskiego−	  ze Szkoły podstawowej w 
Ruścu za interesującą kolorystykę i kompozycje projektu;

weroniki Gajlewicz−	  ze Szkoły podstawowej 
w Ruścu za zawarte w projekcie hasła reklamujące gminę 
Nadarzyn.
Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio wyróżnionym.

Fot. arch. stowarzyszenia
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zdrowie
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 

ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; 
tel. 22 729 81 28;

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

www.zoz.nadarzyn.pl
szanowni pacjenci!

z nowym rokiem 2014 wzbogaciliśmy ofertę medyczną na-
szego ośrodka. przeprowadzone ankiety pozwoliły nam wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. wszyscy, którzy często 
nas odwiedzają, na bieżąco obserwują zmiany jakie zachodzą  
w naszych przychodniach, choćby ostatnia modernizacja 
ośrodka zdrowia w Młochowie. tym, którzy odwiedzają nas 
rzadziej, przypominamy, że z każdym rokiem stajemy się bar-
dziej nowoczesną placówką otwartą na pacjentów choćby po-
przez poszerzanie oferty świadczeń medycznych, zakup apara-
tury, modernizację. okres oczekiwania na wizytę u specjalistów 
zatrudnionych w naszym ośrodku nie jest dłuższy niż w innych 
placówkach medycznych. wręcz przeciwnie, staramy się, aby 
ten okres był krótszy, co jak dotąd się udaje. Niestety nieustannie 
zmniejszane są kontrakty z Nfz, na które nie mamy wpływu. 

zebrane przez lata doświadczenia organizacyjne, wysoko 
wykwalifikowany personel medyczny oraz nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny, pozwalają nam świadczyć usługi medyczne 
sprawnie i bezpiecznie. zdajemy sobie sprawę, że dla jak naj-
pełniejszego i najszybszego powrotu do zdrowia niezwykle waż-
ne, obok najwyższej jakości diagnostyki i leczenia, są też relacje 
z pacjentem, dlatego każdą osobę traktujemy indywidualnie.  
posiadamy  nowoczesny gabinet stomatologiczny zarówno w 
Nadarzynie jak i w Młochowie. dodatkowo zwiększyliśmy do-
stęp do usług stomatologicznych poprzez zatrudnienie nowego 

lekarza, który może  pochwalić się bogatym doświadczeniem 
oraz w opinii pacjentów, świetnym podejściem szczególnie 
do najmłodszych odwiedzających gabinet. przypominamy, 
że w naszej ofercie znajdują się także porady ortodonty.   
    w ramach Nfz, a także komercji świadczymy usługi re-
habilitacyjne. wykwalifikowana kadra oraz bogata oferta 
rehabilitacyjna przyczynia się do tego, że pacjent otoczony 
jest całkowitą opieką. oferujemy rehabilitację ortopedyczną 
(pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarza ortopedy w 
ramach Nfz), neurologiczną, onkologiczną, a także terapię ru-
chową i masaże. do dyspozycji jest nowoczesny sprzęt, m.in. 
drenaż limfatyczny (stosowany przy obrzękach, problemach z 
krążeniem), a także fala uderzeniowa (stosowaną przy odwap-
nieniach okołobarkowych, ostrogach  piętowych).

pacjentki ośrodka zdrowia mają do dyspozycji wykwalifikowa-
ną  kadrę ginekologiczną. w związku z problemami zdrowot-
nymi, z jakimi wg ostatnich badań medycznych, boryka się coraz 
więcej kobiet, udostępniliśmy możliwość bezpłatnych konsultacji 
u wysokiej klasy specjalisty dr. R. Bartkowiaka, ale tylko w przy-
padkach naprawdę trudnych, kwalifikujących się do operacji. 
koszty takich porad pokrywa w stu procentach ośrodek zdrowia.  

zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy może pozwo-
lić sobie na finansowanie wizyt, dlatego też apelujemy, aby 
z wizyt u doktora korzystać tylko w skomplikowanych sy-
tuacjach zdrowotnych, w tzw. przypadkach operacyjnych. 
Najważniejsza w leczeniu jest profilaktyka, dlatego opra-
cowujemy kolejne programy profilaktyczne finansowa-
ne w stu procentach przez ośrodek. planujemy uruchomić 
program związany z otyłością u dzieci. oprócz tego program 
pediatryczno - laryngologiczno - logopedyczny. programy 
będą skierowane do dzieci w wieku szkolnym. zapraszamy 
do korzystania z naszych usług w ramach Nfz i komercji. 
                                            Marzena Nowicka - Prusakiewicz      

                                                         SPG ZOZ Nadarzyn
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nadarzyńskie
kryminałki

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

Straż Gminna 
w Nadarzynie 

               pl. poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
             tel. 22 720 08 67

     strazgminna@nadarzyn.pl

• w dniu 2 stycznia 2014 r. 
policjanci zostali wezwa-
ni na interwencję do jednej  

z firm działających na terenie gminy Nadarzyn, 
gdzie doszło do przywłaszczenia telefonu komórko-
wego, pozostawionego w łazience przez pracowni-
ka. w wyniku zasugerowanej przez policjantów kon-
troli wszystkich szafek pracowniczych, w jednej  
z nich ujawniono zaginiony telefon. właścicielka szafki 
wyparła się znaleziska, jednakże po zatrzymaniu i nocy 
spędzonej w areszcie, przyznała się do przywłaszczenia te-
lefonu na szkodę koleżanki z pracy. za tego rodzaju czyn 
kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do roku, a być 
może również utrata zatrudnienia.  
• w dniu 29 stycznia 2014 r. policjanci z komisariatu 
policji w Nadarzynie dokonali zatrzymania dwóch miesz-
kańców wolicy, którzy dopuścili się tam w nocy z 28 
na 29 stycznia br. uszkodzenia samochodu osobowego 
oraz skrzynki zasilającej pompę wchodzącą w skład in-
stalacji wodociągowej. tego dnia rano do policjantów  
w Nadarzynie dotarło zgłoszenie od mieszkańca wolicy, iż 
nieznani mu sprawcy dopuścili się uszkodzenia jego samo-
chodu marki honda civic, w którym zostały powybijane 
szyby, potłuczone klosze lamp oraz powgniatane nadwozie. 
• jednocześnie w komisariacie zgłoszone zostało uszkodze-
nie elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej. 
w wyniku podjętych czynności bardzo szybko wytypowa-
no, a następnie zatrzymano obu mężczyzn, którym przed-
stawiono po dwa zarzuty popełnienia przestępstwa, za jed-
no z których grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

 • w grudniu 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali rów-
nież zatrzymania sprawcy kradzieży paliwa o wartości po-
nad 700 zł., jednego nietrzeźwego kierującego pojazdem 
mechanicznym w ruchu drogowym oraz trzech osób poszu-
kiwanych, w tym nieletniego uciekiniera z Młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego.
policjanci komisariatu policji w Nadarzynie poszukują 
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kry-
minalnych, do których doszło na terenie naszej gminy  
w styczniu 2014 r. i tak:
- w dniu 11 stycznia 2014 r. w Młochowie, ze stojaka na 
rowery przy kościele, zostały skradzione dwa rowery,
- w okresie pomiędzy 9 a 12 stycznia 2014 r. z nieza-
mkniętego pomieszczenia na posesji w Nadarzynie przy ul. 
granicznej, został skradziony rower marki hornet koloru 
niebiesko - białego,
- w nocy z 12 na 13 stycznia 2014 r. z niezamkniętego ga-
rażu na posesji w walendowie przy ul. Nad utratą, został 
skradziony wraz z kluczykami samochód marki Volkswagen 
lt 2,8 tdi,
- w dniach 25 – 29 stycznia 2014 r. w Strzeniówce 
przy ul. porzeczkowej, Spacerowej oraz kokosowej, 
nieznani sprawcy w dwóch przypadkach usiłowali, 
a w jednym dokonali kradzieży z włamaniem do domów 
jednorodzinnych. ze wstępnych ustaleń wynika, iż spraw-
cy mogli poruszać się samochodem marki Nissan primera, 
typu kombi w kolorze srebrnym.   
    wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu infor-
macji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych 
przestępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwa-
rantujemy pełną anonimowość. informacje dotyczące 
opisanych zdarzeń oraz niepokojące sygnały związane 
z państwa bezpieczeństwem, proszę zgłaszać bezpośred-
nio do dyżurnego Komisariatu policji w nadarzynie, 
pod nr tel. 22 729 81 77.

do 2 marca trwać będą ferie zimowe. część z państwa 
planuje w tym czasie wyjazdy całymi rodzinami bądź 
też wysłanie dzieci na zimowiska, obozy itp. oczywiście 
realizacja planów może mieć ścisły związek z pogo-
dą, która w ostatnim czasie jest bardzo zmienna. ważne 
jest, by w przypadku wyjazdów zachować podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa zarówno na stokach,  
w górach, jak również w okolicach zbiorników wodnych, 
które mogą kusić do wykorzystywania ich jako lodowisko. 

poniżej kilka porad związanych z dbałością o bezpieczeń-
stwo nasze oraz dzieci.
zachowanie na sankach lub nartach:
- należy bawić się tylko w bezpiecznych miejscach, takich jak 
place zabaw i boiska.
- nie wolno zjeżdżać z pagórków znajdujących się przy dro-
gach, rzekach – nadjeżdżający samochód może nie zdążyć za-

hamować. przed zjazdem dokładnie sprawdź, czy w pobliżu 
nie ma krzaków, kamieni i nierówności.
- należy wybierać takie miejsca, które znajdują się z dala od 
ulic, mostów, torów kolejowych.
zachowanie na lodowisku:
- nie wolno wchodzić na lód zamarzniętych jezior, stawów, 
rzek i wykopów!
- ślizganie dozwolone jest na placach przeznaczonych na śli-
zgawki i na lodowiskach!
w zimie jezdnia jest śliska, dlatego:
- zawsze należy przechodzić przez jezdnię na przejściu dla 
pieszych.
- nie wolno przebiegać przez jezdnię.
- przed wejściem na jezdnię należy spojrzeć w lewo, w prawo  
i jeszcze raz w lewo.
- nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio zza samochodu, 
bądź innej przeszkody.
    przed wyjazdem dziecka na zimowy wypoczynek porozma-
wiajmy z nim o zagrożeniach, jakie może napotkać. przekażmy 
dziecku podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. wytłumaczmy, w jaki sposób w razie potrze-
by będą mogły wezwać pomoc.
jeśli dzieci zostają w domu, zadbajmy w mia-
rę możliwości, aby spędzały czas na zajęciach  
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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:

  Arkadiusz Kiliński 
- Naczelnik OSP Nadarzyn

  Adam Piskorz 
- Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 
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01.01.2014 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru krzewów ogro-
dowych w Nadarzynie przy ul. Błońskiej. działania podjęto  
o godzinie 20.53.
04.01.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji 
drogowej do której doszło w miejscowości Szamoty przy ul. 
Nadarzyńskiej. działania podjęto o godzinie 11.30 na miejscu 
zdarzenia obecna policja Nadarzyn.
05.01.2014 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru przyczepy 
gastronomicznej w Nadarzynie przy ul. plantowej. działania 
podjęto o godzinie 7.08, na miejscu zdarzenia obecna policja 
Nadarzyn i zastęp pSp pruszków.
10.01.2014 r. udział zastępu w usuwaniu zwalonego drze-
wa zagrażającego budynkom mieszkalnym w Ruścu przy  
ul. Bursztynowej. działania podjęto o godzinie 11.40.
10.01.2014 r. udział zastępu w usuwaniu konaru złamanego 
drzewa w Nadarzynie przy ul. Błońskiej. działania podjęto  
o godzinie 13.40.
16.01.2014 r. udział dwóch zastępów w gaszeniu pożaru domu 
jednorodzinnego w kajetanach ul. Brzozowa, (teren ogródków 
działkowych). działania podjęto o godzinie 20.18 i polegały 
również na udzieleniu pomocy przedmedycznej jednej osobie 
poszkodowanej - w tym pożarze. Na miejscu zdarzenia obec-
ni byli także: zastęp pSp pruszków, zastęp oSp Raszyn oraz 
policja Nadarzyn.
19.01.2014 r. udział jednego zastępu w usuwaniu skutków 
kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych, 
do której doszło w urzucie (al. katowicka). działania podjęto  
o godzinie 22.39.
23.01.2014 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru budyn-
ków gospodarczych, do którego doszło w Nadarzynie (ul. 
komorowska). działania podjęto o godzinie 7.57. Na miejscu 

zdarzenia były obecne dwa zastępy pSp pruszków, policja 
Nadarzyn oraz Straż gminna Nadarzyn.
25.01.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych i sa-
mochodu dostawczego, do którego doszło w Siestrzeni (al. 
katowicka).  działania podjęto o godzinie 19.20. Na miej-
scu zdarzenia obecne były: dwa zastępy pSp pruszków, pSp 
grodzisk Maz. oSp książenice oraz policja wRd grodzisk 
maz.
30.01.2014 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru 
samochodu osobowego w Rozalinie (ul. wypoczynkowa). 
działania były podjęte o godzinie 15.17. 

w szkołach, świetlicach, domach kultury, czy też 
kołach zainteresowań. jeżeli jest to niemożliwe  
i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności doro-
słych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę 
osoby zaufanej. zostawmy przy telefonie numery opie-
kunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 – 
policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe). 
ponadto przekażmy sąsiadom klucze do domu na wypa-
dek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi  
w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z 
mieszkania. zawsze przypominajmy dzieciom o konieczno-
ści zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania 
osób nieznajomych.
jeśli dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub na 
podwórku, powinno pamiętać, że mogą się nim interesować 
osoby nie zawsze uczciwe. Należy dziecko nauczyć, aby: 
- nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i 
ich stanie majątkowym, 

- klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczo-
ne pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszka-
nia, 
- nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wpuścić 
je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom 
rzeczy lub dokumentów, 
- nie przebywało w miejscach zbierania się osób palących 
papierosy lub spożywających alkohol, 
- nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
- nie nawiązywało kontaktów z nieznajomymi proponujący-
mi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca 
ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
- nie przyjmowało na przechowanie żadnych przed-
miotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić  
z przestępstwa).
Życzę udanych i bezpiecznych ferii.                

Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia na każdym 
poziomie 7 dni w tygodniu. Tel. 502 601 045
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Udzielam korepetycji z matematyki i fizyki. 
Tel. 509 834 220
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 fundacja kultury informatycznej 
zaprasza na 

otwarte spotkanie 
czwartkowe 

w dniu 
6 marca 2014 r. o godz. 16.30 

system nagród i kar 
w wychowaniu dziecka 

wykład wygłosi: 
mgr magdalena srebrowska 

 
- centrum edukacyjne w Nadarzynie, 

ul. wiśniowa 26 
Wstęp wolny

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

Tel. 511 289 481 

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

oraz inne rozliczenia. Biuro rachunkowe ZELOTA
Tel. 604 621 231 
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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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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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Księgowość i doradztwo dla firm z dojazdem do 
klienta. Tel. 501 103 570
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Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338
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Zatrudnię dziewczynę na stanowisko sprzedawcy  
w Jabłonowie ul. Nadrzeczna (gmina Lesznowola).

Tel. 607 040 144
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Rozliczenia roczne
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internet: www.parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej wieczorek  - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

z życia parafii:

z radością informujemy, że w styczniu 2014 r. 
sakrament chrztu przyjęli: Natalia Strupińska, helena 
Rączkowska, Stanisław kurbanowski.

z przykrością informujemy, że w styczniu odeszli 
z naszej parafii: śp. waldemar Magiera,  śp. elżbieta 
kowalska, śp. Marianna Bujska, śp. s. zofia Strojewska, 
śp. krzysztof Rowiński.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

„(...) Całokształt życia duszpasterskiego i spraw gospodarczo-
materialnych wygląda bardzo pozytywnie. Życie sakramental-
no-liturgiczne jest zorganizowane z uwzględnieniem potrzeb 
wiernych: sześć Mszy św., w tym jedna wieczorna o godzinie 
20.00. Na wszystkich kościół jest wypełniony. Przy siedmiu 
tysiącach wiernych, do kościoła uczęszcza 2 tysiące. Do tego 
kilkaset osób ma całkiem blisko do parafii w Młochowie.
Liturgia jest dobrze przygotowana. Ładny śpiew, bardzo dobry 
organista, schola, chór od dwóch lat, procesja z darami na 
każdej Mszy św. w niedzielę, modlitwa wiernych prowadzona 
przez świeckich z kościoła, to tylko niektóre elementy godne 
podkreślenia. Księża pilnują konfesjonału. Obaj wikariusze są 
gorliwymi księżmi: ks. Jarosław robi dużo z młodzieżą i róż-
nymi grupami, uczy tez w szkole; ks. Jerzy to doświadczony, 
spokojny i pogłębiony duszpasterz, też pracuje z grupami.
Ksiądz Proboszcz daje ,,wolną rękę’’ w pracy wikariuszom  
i świeckim, a równocześnie cieszy się i wspiera także finan-
sowo. Sam jest zaangażowany w otwarte i intensywne dusz-
pasterstwo. Ma dobry kontakt z ludźmi oraz z instytucjami na 
terenie parafii.
Grup jest wiele, pracują z różną intensywnością. Niektóre 
trzeba by odmłodzić, inne powiększyć, niektóre powołać do 
istnienia. Na uwagę zasługują szczególnie dwie: Caritas, któ-
ra działa rzeczywiście, dzięki paniom pod przewodnictwem 
emerytowanej nauczycielki, pełnej zapału i gorliwości, a także 
grupa 120 harcerzy, zgrupowanych w trzech drużynach przy 
parafii. Ta ostatnia to zasługa ks. Jarosława. Jest też Odnowa 
w Duchu Świętym. Jest też Rada Parafialna, z którą spotkanie 
było niezwykle interesujące, choć momentami trudne.
Dobra jest praca katechetów w szkołach i współpraca parafii 
ze szkołami. Może mniej widać pracę katechetów świeckich  
w parafii, np. w prowadzeniu grup przed bierzmowaniem. 
Dobra jest też współpraca z Gminą i panem Wójtem, choć trze-
ba bardziej pamiętać, że oprócz dobrej współpracy, potrzebna 
jest słuszna autonomia władzy świeckiej i duchowej.
Dzięki tej współpracy parafia otrzymuje w Ruścu działkę pod 
nowy kościół. 
W perspektywie 10-20 lat potrzeba dwóch nowych parafii. 
Dziękuję Księdzu Proboszczowi, że o tym myśli. Proszę też  
i prosiłem parafian, by parafia macierzysta poprowadziła bu-

dowę nowego kościoła, przynajmniej do stanu surowego, za-
mkniętego. To jest z miłości i sprawiedliwości, bo ci miesz-
kańcy przez wieki łożyli na kościół w Nadarzynie. Drugi 
kościół będzie potrzebny w Starej Wsi.
W zakresie sugestii powizytacyjnych, pragnę zasugerować:
- odmłodzenie trochę rady parafialnej, duszpasterskiej 
i dołączenie kilku osób z grona nauczycieli oraz 
wyodrębnienie z niej kilkuosobowej rady ekonomicznej. 
- zwiększenie liczby ministrantów i pogłębienie formacji,                                                                            
- rozwój Oazy, zwłaszcza Dzieci Bożych,
- powrót do wspólnoty neokatechumenalnej, która była tu 
od 20 lat,
- podjęcie budowy kaplicy cmentarnej i pomocy przy 
budowie nowego kościoła w Ruścu – Kajetanach,
- powołanie grup formacyjnych dla dorosłych – np. Akcja 
Katolicka.
- powrót w przygotowaniu do bierzmowana do małych grup 
wykształcenie animatorów (...).
(...) Serdecznie dziękuję całej parafii, wszystkim parafianom. 
Tym którzy są w Kościele i tym, których w duszpasterstwie 
ewangelizacyjnym trzeba szukać. Szczególnie dziękuję 
księżom, panu organiście i kościelnemu, liderom grup. 
Osobno dziękuję pani z Caritas(...).”

poniżej przedstawiamy podsumowanie i zalecenia 
duszpasterskie Ks. Kard. Kazimierza nycza po wizytacji 
Kanonicznej parafii św. Klemensa w nadarzynie  
w dniach 15 i 16 grudnia 2013 roku.
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Boyd w.: solo. kolejna powieść z jamesem Bondem w 
roli głównej! jest rok 1969. Agent 007 otrzymuje kolejną misję.  
w drobnym państwie zanzarim w zachodniej Afryce, pozosta-
jącym pod opieką wielkiej Brytanii, trwa wojna. ofiary sięgają 
dziesiątek tysięcy i tylko james Bond jest w stanie powstrzymać 
dalszy rozlew krwi. jego zadaniem jest dotrzeć do przywódcy 
rebeliantów i zakończyć wojnę... w przebraniu francuskiego ko-
respondenta. w pewnym momencie misja przyjmuje nieoczeki-
wany obrót, a Bond zdany jest jedynie na siebie... w pełnej za-
skakujących zwrotów akcji powieści william Boyd udowadnia, 
że czterdziestoczteroletni Bond nadal pozostaje w formie.
osho.: zdrowie emocjonalne 
oSho – charyzmatyczny mistrz du-
chowy pochodzący z indii. w jaki 
sposób możemy pogodzić potrzebę 
wyrażania emocji z pragnieniem po-
szanowania innych? Bardzo często 
stajemy przed dylematem: wyrażać je 
czy tłumić? Boimy się, że wyrażając 
prawdziwe uczucia, zranimy lub ura-
zimy bliskie nam osoby. jeżeli jednak 
tłumimy emocje, zwiększamy ryzyko 
zranienia samych siebie. osho pomaga skutecznie rozwią-
zać ten konflikt. książka umożliwia zrozumienie podłoża, na 
którym rodzą się emocje, uczy konstruktywnych zachowań,  
a także utrzymania pewności siebie i równowagi w obliczu 
nieuniknionych życiowych wzlotów i upadków. 
GuLBranssen T.: a lasy wiecznie śpiewają  
    w skutej lodem dziewiętnastowiecznej Norwegii ludzie 
mają twarde i dumne serca. Niełatwe życie regulowane jest 
przez rytm przyrody i wielowiekową tradycję szanowaną po-
nad wszystko. czy ktoś stamtąd może pokochać miłością gorą-
cą i szczerą, której nie złamią wichry losu? Stary chłopski ród 
Björndal od lat słynie z męstwa i uporu, budząc strach i respekt 
pozostałych mieszkańców równiny. zdobyte przez rodzinę 
bogactwo przyniosło władzę, ale sprowadziło też ludzką za-
wiść i zagrożenia, którym musi ona sprostać. Nieodpuszczone 
grzechy z przeszłości nie dają spokoju. kultowa powieść skan-
dynawska, która na długo zostaje w sercu! przetłumaczona na 
trzydzieści języków, sfilmowana.

soKół J.: czas honoru: przed 
burzą. Rok 1943. w okupowanej 
polsce nasila się bezwzględny ter-
ror. jednocześnie napływ świetnie 
wyszkolonych w Anglii „cichociem-
nych” – specjalistów od dywersji i 
sabotażu umacnia polskie podziemie. 
książka opowiada losy czterech 
spośród nich: egzekutora Bronka 
woyciechowskiego, fałszerza doku-
mentów janka Markiewicza, ofice-

ra wywiadu Michała konarskiego oraz jego starszego brata 

władka, szefa komórki łączności z londynem. ich przeciw-
nikiem jest ambitny szef gestapo, były as policji kryminalnej 
lars Rainer. walka wywiadów, działania partyzanckie, ak-
cje dywersyjne tworzą okupacyjną codzienność bohaterów.  
Moody  M.: Kate: księżna Cambridge  
w kilka lat zrobiła to, nad czym głowili 
się przez dekady pR-owcy brytyjskiej 
monarchii - zwróciła oczy całego świa-
ta na rodzinę windsorów i sprawiła, że 
mieszkańcy wielkiej Brytanii znów po-
kochali swoją rodzinę królewską. dziś 
diamentowy jubileusz elżbiety ii, kró-
lewskie wesele, narodziny i chrzest ma-
łego księcia george’a to najpopularniej-
sze wydarzenia na wyspach, a uśmiech 
pięknej kate zdobi okładki większości magazynów dla pań na 
całym świecie.

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  

maluchy w Bibliotece
  w każdy czwartek rano w oddziale dla dzieci i Młodzieży 
jest gwarno i wesoło. dzieci z gminnych przedszkoli  
w wieku 4 - 6 lat spotykają się na cyklicznych zajęciach  
promujących czytelnictwo. Na spotkaniach maluchy pozna-
ją zbiory biblioteki, słuchają głośnego czytania i dyskutują 
o interesujących je sprawach. tematyka zajęć jest dostoso-
wana do potrzeb i wiedzy przedszkolaków oraz powiązana 
z  przedszkolnym programem nauczania.

 podczas spotkań prezentowane są również ciekawe książki 
dla dzieci polecane przez bibliotekarza, których część panie 
nauczycielki wypożyczają do swoich placówek.
 Serdecznie zapraszany do współpracy również inne pla-
cówki z naszej gminy.

arch.biblioteki
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Kultura

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

 www.nok.pl

12 stycznia 2014 r. Nadarzyński ośrodek kultury wspólnie 
z gimnazjum im. jana pawła ii  w Nadarzynie zagrał po raz 
dziewiąty z wielką orkiestrą Świątecznej pomocy. w tym roku 
zbierano pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dzie-
cięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej senio-
rów. ogromna liczba mieszkańców (kwestując, kupując los na 
loterii, wrzucając pieniądze do puszek czy poprzez  udział w li-
cytacji) dołożyła  swoją „cegiełkę” i wzięła udział w akcji. Nasi 
wolontariusze ( 28 osób), dzięki przychylności niżej wymienio-
nych firm oraz nadarzyńskiej parafii, kwestowali w centrum 
Mody Nadarzyn, w Maximusie, na stacjach: lukoil w urzucie  
i Shell w wolicy, przed kościołem pw. św. klemensa w Nadarzynie 
i tradycyjnie pani kasia pasierbek na lotnisku okęcie.
zebraliśmy rekordową sumę  33.040,00 zł!!!
w tym: wolontariusze: 16183,69 zł; aukcja darów, loteria, 
kącik zdrowia, stoisko jupik: 16856,31 zł.
jak zwykle nie zawiodły nas osoby prywatne i publiczne – 
władze gminy i powiatu, pracownicy jednostek organizacyj-
nych gminy, instytucje, oraz firmy prywatne.
to państwo, ludzie wrażliwi jesteście autorami tego sukcesu. 
wszystkim BARdzo dziękujeMy.

wieLKie podziĘKowania dLa:
woLonTariuszy  i ich opiekuNów 
• darczyŃców – osób, firm i instytucji, które przekazały 
nam przedmioty na licytację i loterię,
• komendanta policji nadarzyńskiej pana witolda  gołyń-
skiego i naszych policjantów, oraz dla komendanta straży 
gminnej pana adama piskorza i strażników gminnych,
• strażaków z osp Nadarzyn za (jak zwykle ciekawy) pokaz 
ratownictwa, 
• pana adama chusteckiego dyrektora zakładu opieki zdro-
wotnej w Nadarzynie,  pań pielęgniarek: elżbiety zdzebel  
i  danuty haś za kącik zdrowia,
• mirosława chilmanowicza za prowadzenie licytacji,
• wykoNAwców: dzieci  i ich opiekunów z  niepublicz-
nego przedszkola JupiK w nadarzynie, pauliny piśkie-
wicz, angeliki sierpińskiej, agnieszki Biedrzyckiej-Janik  
i dzieci z zespołów tanecznych noK a także dla ich rodzi-
ców, chóru syrena f ze strzeniówki, pani danusi woźniak, 
sylwestra Brzeczkowskiego, sławomira Kurkowskiego, 
adama rynkowskiego, michała cieślaka, michała Grzan-
ki,  michała stawarskiego i jego podopiecznych, zespołu  

młodzi duchem” – Klub seniora noK,
dziecięcego zespołu Folkowego – noK pęd Band i marka 
rejnowicza, oraz orkiestry dętej osp nadarzyn pod dyr. 
mirosława chilmanowicza, aktorów noK! Teatru,
• miłej pani Grażynie Banasiak z Bs w Nadarzynie za poli-
czeniezebranych pieniędzy,
• pracowników i współpracowników Nok,
• publiczności licytującej (i nie tylko),
• telewizji samorządowej itVNadarzyn, 
• Stowarzyszeniu fotograficznemu „Migawka”.
w ciągu dziewięciu edycji woŚp organizowanych przez 
noK zebraliśmy – 213.171,28 zł (+ waluta obca) 
wolontariusze zbierający do puszek: Maria popiel, patrycja 
korzeniecka, Aleksander petruk,  karolina kuch, patrycja kuch, 
daria kulesza, Monika Antonowicz, dominika walczak, paulina 
zielińska, Barbara pakuła, dominika dębska, karolina kuśmierska, 
Aldona opłocka, katarzyna Rutkowska, piotr pawłowski, Rafał 
Adamiec, paweł olczak, Marlena powierża, katarzyna jabłońska, 
Alicja zioło, Marianna Sawicka, zofia Świergiel, Maria Świergiel, 
klaudia Rowińska, krzysztof kraszewski, konrad grabarczyk, 
Antonina waś, katarzyna pasierbek.
osoby opiekujące się wolonatriuszami: Agnieszka haba – 
czajska, grażyna zygmuntowska, Beata podkowińska, liljana 
kowalczyk, Magdalena drzewucka, piotr Beńko, elżbieta 
zimoląg, ewa przewłocka, Małgorzata Nowak, Barbara 
Skrobisz, Agnieszka Sokołowska, Monika Majewska, Rodzice. 
wolontariusze pomagający przy organizacji XXii 
Finału woŚp: natalia Gabryel, maria popiel, zuzanna 
Bartosińska, magdalena plewczyńska, michelle woods 
najwięcej do puszki zebrał aleksander petruk  - 3306,36 zł 
(zbierał od 8.00 do 20.00!)
serdeczne podziękowania dla wójta Gminy nadarzyn pana 
Janusza Grzyba za użyczenie busa do przewozu wolontariuszy.
Serdeczne podziękowania i wyrazy wielkiego szacunku 
dla Rodziców Daniela Kołakowskiego - Państwa Moniki  
i Sławomira Kołakowskich za wylicytowanie za rekordową 
sumę 4600 zł stroju treningowego Daniela.

uwaga sukces!!!
     z radością informujemy, że nasz zespół Nok pęd Band 
prowadzony przez Marka Rejnowicza, decyzją jury w skła-
dzie: Anna Maria Adamiak – przewodnicząca, danuta kłud-
czyńska, iwona tober zajął i miejsce w kategorii Zespoły na
 XV regionalnym przeglądzie Kolęd i pastorałek ,,Śpie-
wajmy i grajmy mu” pod honorowym patronatem prezy-
denta miasta pruszkowa. Gratulujemy!!!

„dance carnival” w noK
    26 stycznia br. w Nadarzyńskim ośrodku kultury odbyła się 
druga edycja imprezy tanecznej zainicjowanej i prowadzonej 
przez paulinę piśkiewicz, dyplomowanego instruktora tańca 
jazzowego, magistra filozofii, fascynatki teatru tańca 
i aktywnej tancerki, członka grupy modern jazzowej 
kS project nagradzanej na ogólnopolskich turniejach  
i przeglądach.
Na ten swoisty teatr tańca składały się prezentacje grup ta-
necznych oraz solistów, prowadzonych w Nok przez paulinę 
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piśkiewicz oraz Angelikę Sierpińską. ogromna  wiara, deter-
minacja, odwaga, precyzja, wdzięk to słowa, które najlepiej 
oddaja cechy tancerzy, a doskonałe porozumienie z instrukto-
rem tylko dodawało występom uroku. opowiedzieć historię 
tańcem to sztuka niełatwa – wielogodzinne mozolne ćwiczenia, 
wielokrotnie powtarzane ruchy ciała oraz pomysł na siebie to 
…trzeba kochać i mieć to „coś”, co powoduje, że na parkiecie 
jesteśmy wiarygodni. wszyscy prezentujący się artyści udo-
wodnili, że  w pełni identyfikują się z tańcem, że to ich pasja 
dająca radość i satysfakcję. o tym, że w tańcu można osiągnąć 
bardzo dużo zaświadczyli swoimi występami zaproszeni go-
ście:  Marta wrzeszcz, której jednym z wielu sukcesów jest 9 
miejsce na Mistrzostwach Świata federacji ido kategoria jazz 
do lat 11 oraz jowita kumek tancerka grupy kS project, jed-
nym z jej osiągnięć jest m.in. 4 miejsce na turnieju 1000 lakes 
cup w olsztynie w kategorii solo jazz 16+. gościem specjal-
nym i wyjątkowym pod wieloma względami był tAp dj, który 
jako pierwszy na świecie stepując połączył taniec z nowoczesną 
technologią dźwięku, co polegało na tworzeniu muzyki dzięki 
elektronicznym butom midi.  
    dzień, w którym do drzwi Nadarzyńskiego ośrodka kultury 
zapukał „dance carnival” był szczególny ponieważ to wyda-
rzenie to hołd złożony tańcowi przez jego pasjonatów.  
                          Katarzyna Akram - Instruktor NOK

z cyklu „Teatrzyk 
w walizce”

23. lutego o godz.16.00 
zapraszamy na 
przedstawienie 

teatru wariacja 
pt.,,Księżniczka i mozart”

To bajka o księżniczce, która wyrusza na poszukiwanie 
najjaśniejszej gwiazdy. Ma ją znaleźć przed równonocą, tak 
kazała jej królowa. Gubi się w czarodziejskim lesie.

Po lesie chodzi młody muzykant Mozart i poszukuje 
melodii. Dostał zadanie od króla Słońce - ma przedstawić 
najpiękniejszą melodię świata na wielkiej uczcie, kiedy 
król Słońce i królowa Nocy mogą się wreszcie spotkać.  
A dzieje się tak podczas równonocy, tylko dwa razy do roku. 
Zagubieni w czarodziejskim lesie szukają gwiazdy i melodii, 
a znajdują przyjaciół i miłość. Muzyka jest ich towarzyszem. 
Każda z postaci ma swoją melodię, które zebrane w jedną całość 
tworzą wspaniały utwór, do oglądania i do słuchania.
Wstęp 5zł/dziecko. Bilety w sprzedaży na godzinę przed 
przedstawieniem.

1 marca w godz. 16.00 
– 18.00 zapraszamy dzie-
ci na  Bajkowy Bal 

Karnawałowy 
w programie: gry, konkursy, 
zabawy, słodki poczęstunek

mile widziane stroje karnawałowe i buty na zmianę.
wstęp: 10zł /dziecko. Bilety w sprzedaży 1 godz. przed 

imprezą w kasie Nok. liczba miejsc ograniczona.
Uwaga - Podczas balu dzieci pozostają pod opieką 

Rodziców – prosimy o niepozostawianie dzieci samych!!! 

z cyklu „czym skorupka za młodu…”
9. marca o godz. 16.00

zapraszamy na koncert „Świat Tanga” 
  Na podróż do niezwykłego „ŚwiataTanga” zapraszają ar-
tyści zespołu sentido del Tango, którzy na fortepianie, gita-
rze i bandoneonie (instrumentach nierozerwalnie związanych 
z tangiem), wykonają najciekawsze tanga argentyńskie we 
własnych aranżacjach. w programie koncertu znajdą się m.in. 
kompozycje: c. gardela, A. Villoldo, M. Rodrigueza oraz mi-
strza tanga Astora piazzolli.  Nie zabraknie również bardzo po-
pularnych, przedwojennych tang polskich w tym „to ostatnia 
niedziela” czy „tango Milonga” – jerzego petersburskiego.
   koncert dopełni barwnymi opowieściami piotr Kopietz – 
znawca i propagator tanga, a jednocześnie lider zespołu Sentido 
del tango, który zaprezentuje historię tanga od jego form kla-
sycznych z początku XX wieku po  współczesne nowe Tango 
(tzw. Tango Nuevo), łączące w sobie argentyńskie tango ta-
neczne, jazz oraz muzykę klasyczną i współczesną. zapozna 
również młodych słuchaczy z historią powstania oraz budową 
i brzmieniem mało znanego w polsce, narodowego instrumen-
tu argentyńskiego jakim jest bandoneon.   
zespół  sentido del Tango w składzie:  piotr Kopietz  - 
bandoneon, narracja, Gabriela machowska-Kopietz - for-
tepian, mateusz szemraj  -  gitara, 
Wstęp: 5 zł/osoba. Bilety w sprzedaży na godzinę przed koncertem.
   

spotkanie opłatkowe w urzucie
Rok 2014 r. w urzucie rozpoczął się tradycyjnym spotka-

niem opłatkowym dla mieszkańców wsi urzut i kostowiec. 
Spotkanie zorganizowane przez Sołtysa grzegorza 
zalewskiego, Radę Sołecką i Nadarzyński ośrodek kultury 
odbyło się w sobotę 4 stycznia. Swoją obecnością  zaszczyci-
li nas: ksiądz proboszcz parafii kostowiec, włodarze gminy 
Nadarzyn oraz licznie przybyli mieszkańcy urzuta i kostowca.  
podobnie jak w ubiegłym roku gościliśmy  młodzież ze scholii 
z kostowca. dzieci przybyłe na wigilię otrzymały paczki ufun-
dowane przez Radę Sołecką i Nadarzyński ośrodek kultury. 
Wszystkim zaangażowanym w organizację oraz przybyłym 
gościom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania za 
przygotowanie spotkania opłatkowego kierujemy do mieszkań-
ców Urzuta, Pani Zofii Zalewskiej, Pani Anny Powierża, Pani 
Barbary Powierża, Pani Marii Latoszek, Państwa Grażyny  
i Stanisława Adach oraz Marzeny i Stanisława Zielińskich.

Agnieszka Sokołowska - Instruktor świetlicy w Urzucie

pani agnieszce palmowskiej – sołtys wsi rozalin, radnemu 
panu sylwestrowi Karolakowi oraz właścicielom sklepu 
spożywczego w rozalinie składam serdeczne podziękowa-
nia za pomoc w organizacji balu karnawałowego dla dzieci 
w świetlicy noK w rozalinie.

To wydarzyło się w naszych świetlicach...

proponujemy...
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sport
Sekcja piłki Siatkowej glkS Nadarzyn 
  o mały włos - liga kadetek

   Niewiele zabrakło kadetkom glkS Nadarzyn do szczęścia 
i awansu do iii rundy play-off. w drugim (rewanżowym) spo-
tkaniu z Nike ostrołęka po dobrym meczu uległy gospody-
niom 2-3. Nadarzyn prowadził 2-1 w setach i była ogromna 
szansa na zwycięstwo 3-1. jednak w dramatycznej końcówce 
4 parti zabrakło szczęścia, spokoju i na pewno trochę umie-
jętności. dziewczęta zakończyły rozgrywki na Vii miejscu  
w województwie, utrzymały się w i lidze na przyszły sezon  
i pokazały, że mogą być trudnym rywalem dla najlepszych. 
 w nowym sezonie z druzyną pożegnają się dwie najstarsze 
zawodniczki: iti i głodziu. Reszta składu powinna pozostać 
bez zmian. przy odpowiedniej dobrej pracy całego zespołu po-
winno być dobrze.
    w sezonie 2013/2014 kadetki glkS Nadarzyn grały w skła-
dzie: rozgrywająca: iwona zuzel, rezerwowe rozgrywające 
ola Reluga, Sandra przewłocka; libero: Agnieszka krupińska, 
rezerwowe libero; paulina grabarek, hania drzewiecka; przyj-
mujące i atakujące: Basia zakościelna, julia czeladko, kinga 
Baran, katarzyna  podkowińska; środkowe: karolina głodek, 
Agata tembaum i Natalia gabryel.

sekcja Tenisa stołowego GLKs nadarzyn 
zaprasza dziewczęta i chłopców z roczników 2007 - 2004 

na zajęcia grupy naborowej, które odbywają się  
od poniedziałku do piątku w hali sportowej 

przy gimnazjum w Nadarzynie. 
telefon kontaktowy 502 754 839. więcej informacji 

o sekcji na stronach: www.glksnadarzyn.pl/tenis 
oraz www.nadarzyn-pingpong.pl

EKSTRAKLASA KOBIET - 
GLKS WANZL SCANIA NADARZYN 

NA CZELE TABELI
   tenisistki stołowe glkS wanz Scania Nadarzyn na po-
czątku roku odniosły dwa zwycięstwa w ekstraklasie po-
konując po 3 - 0 AzS wołkowscy Łomżę i lukS warmię 
zamer polmlek lidzbark warmiński. tym samym po dopi-
saniu kolejnych 4 punktów zespół zajmuje pierwsze miej-
sce w tabeli. 
    w styczniu wygrali też grający na zapleczu  superligi 
panowie oraz panie. pingpongiści wygrali z SckiS hals 
warszawa, a młody zespół dziewcząt w Nysie pokonał 
miejscowy AzS pwSz. Bardzo dobrze grają także nasi 
drugoligowcy, którzy po pokonaniu ostródy umocnili się 
w fotelu lidera.

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

sekcja piłki siatkowej GLKs nadarzyn - 
zaprasza dziewczęta urodzone w rocznikach 2004 - 2002 na za-
jęcia grupy naborowej, które odbywają się w pon. w godz. 16.00 
- 17.30 i czw. 15.30 - 17.00 w hali sportowej Szkoły podstawowej 
w Nadarzynie. od kwietnia 2014 r. dodatkowo także w środy  
w godz. 16.00 - 17.30. zapisy u trenera w czasie zajęć. więcej 
informacji: 512 541 350, stacjonarny w godzinach 9.00-17.00/  
22 739 75 26 lub na stronie www.glksnadarzyn.pl/siatkarki.

happy pLay 
diXieLand  Band 

hpdB założył 9 lat temu popularyzator 
old jazzu w polsce Robert Barczyński. 
zespół zaczynał jako kwartet dixielan-
dowy, po dwóch latach przekształcił się 
w grupę swingową – gra głównie stan-
dardy nowoorleańskie i dixielandowe, 
ale też utwory bluesowe i popularne 
musicalowe np.”hello dolly”. grupa 
koncertowała na wielu imprezach-festi-
walach jazzowych w polsce, grają w niej 
legendy i sławy polskiego jazzu.
 Skład zespołu: Adam kupiec-trąbka; 
Andrzej piela-puzon; Aleksander 
Michalski – klarnet; Andrzej jastrzębski – 
tuba; Robert Barczyński - banjo; Andrzej 
umiński - banjo.  
zapraszamy również panów! Wstęp wolny!!!

Świetlica w młochowie zaprasza  
w dniu 7 marca 2014 roku o godz. 17.00 

na Mc. Czexen – CZARY – MARY – SHOW
 czyli kabaretowo –freestylowo- hiphopowe show. 

Wstęp wolny. Więcej na www.nok.pl

Sekcja tenisa Stołowego glkS Nadarzyn 

Tajemnica batiku
Marzenna Jacniacka st. wykładowca warszawskiej ASP zaprasza 
na warsztaty, które przybliżą jedną z najstarszych metod zdobienia 
tkanin – batik (tech. malarska polegająca na kolejnym nakładaniu 

wosku na tkaninę i kąpieli tkaniny w barwniku). 
Zapisy w sekretariacie NOK. Warsztaty zostaną otwarte jedynie  

w przypadku min. 8 osób chętnych. Koszt: 80 zł miesięcznie 
– 2 godz. tygodniowo, w piątki. Kamila Michalska - Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
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najbliższe zawody:
8 lutego 2014 r. - rozpoczyna się Grand prix warszawy 
Las Kabacki – 10 km,
22 lutego 2014r. Bieg wedla w warszawie park 
Skaryszewski – 9 km,
2 marca 2014r. półmaraton w wiązownie koło otwocka 
– 21,1 km,
30 marca 2014 r. półmaraton warszawski  21,1 km – 
zapisy do biegu trwają.

Jacek Nowocień  
- Trener i opiekun sekcji biegowej

mazoVia cup 2014 - 
nadarzyńskie gimnazjalistki najlepsze 

25 stycznia 2014 r. na obiektach gminnego ośrodku 
Sportu w Nadarzynie i gimnazjum im. bł jana pawła 
ii w Nadarzynie został rozegrany turniej dla szkół 
gimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt i chłop-
ców Stowarzyszenia gmin zachodniego Mazowsza 
- MAzoViA cup. zawody swoją obecnością uświet-
nili wójtowie i burmistrzowie rywalizujących gmin.  
wśród dziewcząt kolejną edycję Mazovi wygrały uczen-
nice z nadarzyńskiego gimnazjum. tym razem zrobiły to 
przekonująco , bo bez straty seta w całym turnieju. w finale 
2-0 pokonały reprezentację podkowy leśnej, w której grały 
m.in. dziewczęta trenujące  siatkówkę w glkS Nadarzyn  
i ukS Sparcie grodzisk mazowiecki.  dyrektor gimnazjum 
w Nadarzynie pan zbigniew Reluga jeden z gospodarzy im-
prezy miał więcej powodów do radości. zespół chłopców  
z Nadarzyna zajął ii  miejsce ulegając w dramatycznym fi-
nale drużynie  z Błonia.
wyniki turnieju dziewcząt:
i m. Nadarzyn, ii m. podkowa leśna, iii m. Błonie, iV m. 
Milanówek, V m. leszno, Vi m.  Brwinów (gimnazjum 
otrębusy),Vii m. Nadarzyn ii,Viii m. Michałowice. 
Najlepszą rozgrywającą została karolina Szczepanik z Błonia. 
Najlepszą atakującą Barbara zakościelna z podkowy 
leśnej.

     w dniu 30 stycznia 2014 roku w hali sportowej przy Szko-
le podstawowej w Nadarzynie rozegrano finały piłki siatkowej 
dziewcząt i chłopców Szkół podstawowych  gminy Nadarzyn.
w turnieju wzięły udział reprezentacje dziewcząt i chłopców ze  
wszystkich publicznych szkół podstawowych.
w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyły dziewczęta 
ze Szkoły podstawowej w Nadarzynie, drugie ze Szkoły podsta-
wowej w Młochowie, trzecie ze Szkoły podstawowej w Ruścu, 
czwarte ze Szkoły podstawowej w woli krakowiańskiej, piąte 
ze Szkoły podstawowej w kostowcu.
   w kategorii  chłopców najlepszymi okazali się uczniowie z Ru-
śca, drugie miejsce przypadło chłopcom ze Szkoły podstawowej  
w Nadarzynie, a trzecie ze Szkoły podstawowej w Młochowie.
czwartą pozycję zajęli chłopcy ze Szkoły podstawowej w woli 
krakowiańskiej a piąte z kostowca.
zwycięskie drużyny otrzymały medale (wszyscy zawodnicy)   
i  wszystkie zespoły dyplomy.  
  w finale powiatu pruszkowskiego w kategorii dziewcząt gminę 
Nadarzyn będzie reprezentować Szkoła podstawowa z Nadarzy-
na, a w kategorii chłopców Szkoła podstawowa z Ruśca.
Życzymy „naszym” drużynom sukcesów w tej fazie rozgrywek.

Wiesław Iwaniuk  - Koordynator Sportu 

Najlepszą zawodniczką MVp turnieju katarzyna 
podkowińska  Nadarzyn. 
Skład zwycięskiej drużyny: ola Reluga (kapitan), Agnieszka 
krupińska (libero), julia czeladko, kasia podkowińska, 
kinga Baran, paulina grabarek, iza Skowrońska, Sandra 
przewłocka, Natalia gabryel, hania drzewiecka, trener - 
opiekun dariusz zwoliński. 
wyniki turnieju chłopców: i miejsce Błonie, ii miej-
sce Nadarzyn, iii miejsce podkowa leśna, iV miejsce 
Michałowice, V miejsce Milanówek, Vi miejsce Brwinów, 
Vii miejsce leszno.
Najlepszy rozgrywający paweł podlanowski, najlepszy 
atakujący oskar lipień podkowa leśna, najlepszy zawod-
nik  MVp turnieju  kuba Badowski Nadarzyn. 
Skład drużyny z Nadarzyna: Mikołaj wójcik, Szymon 
zakrzewski, paweł podlanoszki, kuba Badowski, dominik 
Raczyński, dawid kłapkowski, piotr pawlikowski, przemek 
Banasiewicz, Mateusz Motyl, patryk chijek opiekun piotr 
Beńko. 

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Sekcja Biegowa glkS Nadarzyn 

Turniej piłki siatkowej 
dziewcząt i chłopców

Podczas zimowych zawodów - wśród biegaczy Jacek 
Nowocień - trener sekcji.

Fot. arch.sekcji

Fot. arch.sekcji
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zamówione. Musimy również zamortyzować ścianę tapicerką. 
chciałbym, abyśmy tuż przed wielkanocą mogli zrobić uro-
czyste otwarcie tejże sali i zaprosić parę osób, które miały duży 
wpływ na rozwój MMA w Nadarzynie. 
- Jeszcze w lipcu chodziły słuchy o turnieju Nadarzyn Manto 
Cup który miał się odbyć w listopadzie, potem miał być prze-
łożony na okolice stycznia. obecnie mamy luty. co stanęło 
na przeszkodzie w zorganizowaniu turnieju?
- parę terminów się nie zgrało, a jeśli ja sobie coś zakładam, że 
ma wyjść dobrze, to tak wyjść musi. już jako zawodnik dowo-
dziłem tego, zdobywając liczbę pucharów świata razy trzy, co 
założyłem sobie na początku swojej kariery. więc jeśli coś mi 
nie pasowało, terminy albo brak osób na których mi zależało, 
żeby były obecne, to wolałem odpuścić, bo chcę by ta impreza 
była dobrze zorganizowania. Nie jestem zwolennikiem robienia 
rzeczy półśrodkami. jest bardzo realne, że zrobimy go w tym 
roku i że będzie on pod patronatem wójta gminy Nadarzyn, któ-
ry jest bardzo pro sportowy. Nie chcę zrobić turnieju jaki zrobił 
tutaj kiedyś pan, którego już tu nie ma, że później całe woje-
wództwo się śmiało, że Nadarzyn zorganizował imprezę. chcę 
zrobić taki Nadarzyn Manto Cup który odbije się echem po całej 
polsce. 
- do tej pory odbyły się 2 obozy letnie, gdzie młodzież mo-
gła zdobywać doświadczenie pod okiem pana trenera, oraz 
piotra wojtkowskiego. czy planowane są kolejne edycje, a 
może dodanie wersji zimowej?
- jeżeli chodzi o obóz zimowy to jest mała komplikacja. każde 
województwo w innym terminie zaczyna ferie i jest to trochę 
problem. Nie ukrywam też, że koszty takiego obozu są duże. Na 
dzień dzisiejszy nie porwę się na to, może w przyszłym roku. 
jeżeli chodzi o obóz letni, to jak najbardziej, powinien być na-
wet w podobnym terminie do poprzedniego to jest przełom lipca 
sierpnia. Marzy mi się, żeby w kolejnej edycji do składu trener-
skiego dołączyć naszego trenera zapasów, medalisty mistrzostw 
polski w zapasach w stylu wolnym, Szymona piątkowskiego. 
Miejsca nie chcę zmieniać. zakopane daje nam olbrzymie moż-
liwości treningowe. w pensjonacie, gdzie odbyły się poprzednie 
edycje, mamy świetne warunki: salkę z matą, schludne pokoje 
i najważniejszy, czyli świetne jedzenie, bez którego żaden obóz 
sportowy nie mógłby się odbyć. jak jest się po kilku dniach cięż-
kiego obozu, to docenia się takie szczegóły. Nie chcę ekspery-
mentować, bo okaże się, że w nowym miejscu obiad to tylko 
jeden posiłek, śniadanie to trzy kanapki na czworo a kolacja to 
jogurcik. Nasz pensjonat jest sprawdzony, cena jest dosyć atrak-
cyjna. chciałbym wydłużyć obóz o dwa-trzy dni. Ale to już jest 
kwestia dofinansowania i ilu będzie chętnych. A coś mi mówi, 
że w tym roku będzie jeszcze większa frekwencja. 
- Fanpage sekcji nazywa się GLKs nadarzyn / copacabana. 
Jak wygląda współpraca sekcji z warszawskim klubem?
- pierwsza sprawa: nie jesteśmy filią copacabany, jak co po-
niektórzy myślą. My jesteśmy glkS Nadarzyn, sekcja MMA.  
jeśli chodzi o copacabanę, to po pierwsze: w copie pod okiem 
„jurasa” zaczynałem swoją przygodę w MMA. tam szkoli-
łem swoje zapasy pod okiem Michała Stanisławskiego. piotr 
wojtkowski, nasz trener od Brazylisjkiego jiu jitsu, jest jednym 
z  trenerów w copacabanie. współpracujemy z tym klubem, jak 
np. są seminaria, to zawodnicy glkSu są traktowani  są na rów-
ni z członkami copacabany, czyli mają odpowiedni zniżki. to 
samo tyczy się ubrań sportowych firmy Manto. czasami startu-
jemy pod podwójnym szyldem glkS Nadarzyn /copacabana, 
ale w większości startujemy glkS Nadarzyn. 
- wspomniał pan o udziale zawodników GLKsu na semina-

- skąd wziął się pomysł na 
założenie sekcji?
- generalnie wszystko zaczęło 
się od wójta gminy Nadarzyn, 
janusza grzyba, który poma-
gał mi, kiedy miałem swo-
ją przygodę zawodniczą w 
taekwondo. kiedy wyjeż-
dżałem na różne zagraniczne 
zawody, pan wójt pomagał 
mi.  w zamian promowałem 

gminę Nadarzyn na różnych międzynarodowych zawodach np. 
w Stanach, czy Australii. kiedyś odbyliśmy taką niezobowiązu-
jącą rozmowę, podczas której wójt prosił mnie, że jeśli zdecy-
dowałbym się na założenie swojej szkółki, to żeby to zrobić w 
Nadarzynie, a on pomoże mi uzyskać dobre warunki do tego. 
początkowo miało to być taekwondo, ale niestety, moje drogi 
z tą dyscypliną się rozeszły. do MMA trafiłem dzięki mojemu 
przyjacielowi, Łukaszowi „jurasowi” jurkowskiemu. 
- w nadarzynie zaczynał pan pracę z kilkoma osobami od 
salki fitness...
- w sekcji MMA nadarzyńskiego glkS zaczynałem od  
3 osób i jeszcze do niedawna trenowaliśmy w salce fitness,   
gdzie przed każdym treningiem rozkładaliśmy mozolnie 
matę. dzięki sukcesom naszych chłopaków w przeciągu nie-
spełna trzech lat mamy mistrzów polski zarówno w No gi  
w Brazylijskim jiu-jitsu jak i MMA oraz Sandzie. Na teningi 
przychodzi ponad 40 osób oraz  mamy własną salkę do sportów 
walki, którą urządzaliśmy i jeszcze będziemy urządzać. 
- Jak układała się współpraca z władzami klubu?
- Bardzo dobrze. przy klubie glkS Nadarzyn jestem już od 
dawna jeśli chodzi o sekcje piłki nożnej. od początku miałem 
bardzo przyjazny klimat do pracy. dzięki wynikom, nasza sek-
cja jest traktowana bardzo poważnie i w żadnym wypadku nie 
czujemy się traktowani po macoszemu.
- czy funkcja vice-prezesa klubu ma wpływ na rozwój 
sekcji na rozwój?
- No oczywiście! w końcu mam ważny głos w zarządzie (śmiech). 
zwłaszcza raz do roku jest to ważne, kiedy rozmawiamy o budże-
cie dla swoich sekcji. zawsze jednak kończy się to porozumie-
niem i nie ma żadnych problemów interpersonalnych. 
- czy planuje pan rozbudować sekcję? nowy sprzęt, nowe 
grupy itd.
- w tej chwili są dwie grupy – jedna początkująca i jedna za-
awansowana. Sporo nowych ludzi przyszło po nowym roku. jak 
już mówiłem, trenuje obecnie ponad 40 osób, a sądzę nawet, że 
ta liczba jeszcze się powiększy. liczę że we wrześniu zostanie 
utworzona trzecia grupa, gdzie moi pionierzy to jest Mateusz 
Szymański i cezary juszczyk – których wysłałem na kursy in-
struktorskie – będą mnie odciążać. już teraz są takie sytuacje, że 
nie mogę poprowadzić treningu i chłopaki mnie zastępują.
jeśli chodzi o klatkę, ring to mam taki pomysł. Na razie jed-
nak czekam na dwa manekiny zapaśnicze, które zostały już 

nadarzyńscy 
wojownicy

- wywiad z piotrem 
Kurkusem trenerem 
sekcji mma (mieszanych 
sztuk walki) GLKs nadarzyn.

Fot. GLKS
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organizacja zajęć w hali sportowej Gos w nadarzynie (ul. żółwińska 41) 
1.   korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2.  korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, 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, 
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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

riach w copacabanie. w polsce jakiegoś czasu panuje moda 
na obozy sparingowe typu wałcz czy slugfest. czy puściłby 
pan chłopaków na taki obóz za 2 - 3 lata?
- dlaczego za 2-3 lata? uważam, że paru chłopaków od nas 
spokojnie dałoby sobie radę. Miałem przyjemność rozmawiać 
na temat wałcza z Michałem Materlą, który podsumował obóz 
słowem „rzeźnia”. Nie za wiele techniki można się tam na-
uczyć, ale uważam, że taki obóz na pewno dużo daje. wyjazd 
jest kwestią tolerancji na sparingach – czy one są na luzie czy 
na zasadzie „bij-zabij”. ogółem planuję zawiązać współpracę  
z sekcją zapaśniczą w teresinie, byśmy mogli tam wyjeżdżać na 
swoje takie weekendy. 
- Gośćmi na seminariach tutaj, w sekcji, byli łukasz 
„Juras” Jurkowski, Jan Błachowicz, igor Kołacin, antoni 
chmielewski. Kogo jeszcze by pan chciał zobaczyć robiące-
go seminarium w nadarzynie. 
- zacznę tak: „juras” jurkowski i janek Błachowicz mają bardzo 
duży udział w rozwój tego MMA w Nadarzynie i chciałbym, by 
byli gośćmi honorowymi na naszym otwarciu sali. Natomiast 
jeśli jest jakiś zawodnik, który „marzy mi się”, by przeprowa-
dzał seminarium, to jest to Michał Materla. odbyłem już nawet 
luźną rozmowę na ten temat i mam nadzieję marzenie to uda się 
zrealizować.
- Jakie są plany startowe na ten rok?
- już rozpoczęliśmy ten rok bardzo udanie, na pucharze 
Mazowsza, na który pojechało dwóch zawodników. wrócili 
oni z trzema medalami. piotrek opaliński dwa brązowe medale 
w formułach MMA i Bjj No gi oraz Michał Bednarski srebro 
w MMA. Mam cichą nadzieję, że w 2014 roku zrobimy ponad 
60 medali. Najbliższą imprezą są mistrzostwa polski No gi. 
chłopaki nie jadą jako worki do bicia tylko by zdobyć medale. 

- w zeszłym roku debiutowali zawodowo szymon 
piątkowski i dawid majewski. Kogo ma pan nadzieję wy-
stawić w tym roku na profesjonalny ring lub klatkę?
- w tym roku chciałbym, aby nasi mistrzowie polski, czyli 
Andrzej czuba i cezary juszczyk przedarli się przez te starty. 
chciałbym wystawić właśnie tę dwójkę, by się oswajali z wal-
ką przed publiką i zarabiali, małe bo małe ale ciągle, pienią-
dze. jeśli chodzi o czarka, to tutaj musimy mocno popracować 
nad jego boksem, bo parter ma bardzo dobry. Sądzę, że jest to 
wszystko do ogarnięcia. 
dziękuję za wywiad.

Jan Niwiński „Miszon”

Treningi sekcji mma odbywają się 
w sali przy hali widowiskowo - sportowej w nadarzynie

(ul. żółwińska 41) w pon., wt., czw. i pt. 
w godz. 17.30 - 21.00

drużyna seniorów glkS Nadarzyn rozpoczęła okres przygo-
towawczy do rozgrywek ligi okręgowej. według terminarza 
MzpN, pierwszy mecz mistrzowski w tym roku zostanie roze-
grany w terminie 22-23 marca. do tego czasu zajęcia prowadzone 
będą w obiektach w Nadarzynie. oprócz treningów trenerzy za-
planowali serię gier kontrolnych, w których przeciwnikami glkS 
będą: znicz pruszków (juniorzy), Błyskawica warszawa, walka 
kosów, kS Łomianki, drukarz warszawa, olimpia warszawa, 
piast piastów. lkS osuchów. ewentualne zmiany kadrowe zo-
staną podane w późniejszym terminie.

zapraszamy do zaglądania na stronę klubu i sekcji piłki nożnej. 
Maciej Witkowski - Trener

Sekcja piłki Nożnej glkS Nadarzyn
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