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Inwestycje – Gminy Nadarzyn 

W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu

Remont i modernizacja skweru 
przy ul. Lipowej w Nadarzynie

Trwa remont i modernizacja skweru przy  
ul. Lipowej na terenie Nadarzyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Prace zakończą się prawdopodob-
nie wcześniej niż przypuszczano. Obecnie monto-
wane są zabawki na części rekreacyjnej (fot.poniżej).

Ponadto rozpoczęto remont  
i rozbudowę budynku świetlicy 
gminnej w Rozalinie – przewidziane 
zakończenie prac to lipiec br.

Wciąż trwają prace związane z na-
prawą dróg gminnych w zakresie 
wzmocnienia tłuczniem kamien-
nym i betonowym. II etap prac za-
kończył się w miejscowościach: Ru-
siec, Rozalin, Młochów, Strzeniówka  
i Nadarzyn w niedługim okre-
sie nastąpii III etap prac. Ponad-
to trwa profilowanie  z zagęszcze-
niem dróg gruntowych na terenie 
gminy. Do Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie złożono dokumentację 
kosztorysowo – projektową budowy 

dwóch garaży przy OSP w Młocho-
wie celem uzyskania pozwolenia na 
budowę. Do 28 czerwca 2014 roku ma 
zakończyć się trwająca przebudowa  
ul. Łoniewskiego w Kajetanach 
w zakresie nakładki i budowy kana-
lizacji, a do 15 maja 2014 r. trwająca 
przebudowa ul. Porzeczkowej  
w Strzeniówce (fot. po lewej).

W trakcie jest wykonanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej budo-
wy drogi w Kajetanach (odchodzącej od ul. 
Rolnej w stronę ul. Pachnącej Sosny - działka 
nr 94 o długości ok 250 mb.).

24 kwietnia 2014 r. została podpi-
sana umowa z wykonawcą na bu-
dowę chodnika przy ul. Błońskiej 
w Nadarzynie. Przewidziany termin 

Prace na budowie kompleksu w Ruścu prze-
biegają zgodnie z planem. Obecnie trwają roboty 
związane z tynkowaniem części szkoły podstawo-
wej, części administracyjnej, a także z montażem 
okien. Ten etap prac zakończy się do dnia 10 maja 
br. Wykonywane są również  prace związane z za-
gospodarowaniem m. in. dróg wewnętrznych. 
Na fot. obok hala sportowa, natomiast fot. z zewnątrz  
na okładce WN. 
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realizacji to koniec sierpnia 2014 roku. 
Wykonane zostanie około 650 m chod-
nika z kostki betonowej. 

W opracowaniu znajduje się doku-
mentacja projektowa dotycząca: na-
kładki bitumicznej na ul. Jemiołowej w 
Starej Wsi oraz chodnika w Walendowie  
o długości ok 450 mb – od ul. Brzozo-
wej do rzeki Utraty oraz ok. 500 mb od 
istniejącego chodnika na ul. Brzozowej 
do rzeki Utraty – złożone do Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie celem uzy-
skania pozwolenia na rozpoczęcie prac 
nad dokumentacją. 

Ruszyły prace związane z przebu-
dową dróg w zakresie oświetle-
nia ulicznego: Poranka – Kajetany, 
Grodziska – Stara Wieś, Ekologiczna 
– Urzut, Młochowska – Rozalin. Pod-
pisano również umowy na rozpoczęcie 
prac na ulicach Żwirowej w Ruścu oraz 
Przemysłowej w Rozalinie termin reali-
zacji do końca czerwca. Trwają prace 
związane z projektowaniem i budo-
wą oświetlenia ul. Zielonej w Woli-
cy, termin  realizacji przewidziany jest 
na koniec lipca 2014 roku. 

Ponadto złożono do Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie celem 
uzyskania pozwolenia na budowę 
dokumentację projektowo – kosz-

torysową budowy oświetlenia ulicz-
nego 6. ulic: Akacjowa (ok. 700 mb.) 
– Nadarzyn; Spacerowa (ok. 600 mb.),  
Komorowska (ok 300 mb.) i Prusz-
kowska (ok. 550 mb.) – Strzeniówka; 
Myśliwska (ok. 300 mb.) - Rusiec oraz 
Bukietowa (ok. 180 mb.) – Walendów. 

W trakcie jest budowa wodo-
ciągu przy ul. Pawiej w Rozalinie, 
celem zwiększenia ciśnienia wody  
w Urzucie  i wyeliminowania zaników 
dostawy wody, które mają miejsce  
w szczególności w okresie letnim. 
W opracowaniu znajduje się również 
dokumentacja kosztorysowo – pro-
jektowa budowy kanalizacji w Wolicy  
o długości ok. 10,1 km. W najbliż-
szym czasie zostaną ogłoszone prze-
targi na budowę kanalizacji sanitarnej 
na ulicach Wiosenna, Liliowa, Fioł-

kowa i Malwy w Nadarzynie, budowę 
kolektora tłocznego w Starej Wsi oraz 
na opracowanie dokumentacji koszto-
rysowo – projektowej kanalizacji II 
etapu w Ruścu.

Ponadto zostaną ogłoszone 
przetargi na wyposażenie komplek-
su oświatowego w Ruścu, remontu 
placówek oświatowych oraz na opra-
cowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej budowy budynku 
świetlicy w Starej Wsi.
Zakończono prace związane z prze-
budową ul. Wiklinowej w Urzucie i  
ul. Przepiórki w Szamotach jak rów-
nież remontem nawierzchni odcinka 
drogi gminnej w Parolach, odcinka ul. 
Jeżynowej w Strzeniówce i odcinka ul. 
Turystycznej w Nadarzynie.  
                                           Referat Inwestycji 

Robocze spotkanie rozpoczęło 
się wizytą w Urzędzie Gminy Nada-
rzyn, podczas której Wójt Gminy 
Janusz Grzyb podejmujący Premie-
ra wraz z kierownictwem Urzędu  
i przybyłą na spotkanie Wicestarostą 
Pruszkowskim Agnieszką Kuźmiń-
ską przedstawił ogólne informacje  
o bieżących, ważnych dla mieszkań-
cow gminy sprawach, a także o pro-
wadzonych i planowanych w najbliż-
szym czasie inwestycjach. Poruszono 
także kwestie związane z nowym 
okresem finansowania inwestycji  
z budżetu Unii Europejskiej (lata 
2014 - 2020) oraz ich podziałem na 
poszczególne dziedziny. 

Następnie p. Premier udał się na 
plac budowy kompleksu oświatowe-
go w Ruścu (fot. obok), gdzie obejrzał 
powstajacy budynek i zapoznał się  
z postępem prac.                            red.

Wizyta premiera 
– 18 kwietnia 2014 roku w Nadarzynie gościł Janusz Piechociński 
- Wicepremier rządu RP, Minister Gospodarki  

Budowa w Ruścu: od lewej Tomasz Muchalski - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Janusz Grzyb - Wójt Gminy, 
Janusz Piechociński - Wicepremier,  Robert Orzechowski - asystent  Premiera,  Krzysztof Urbanelis - kierownik 
budowy.

ul. Przepiórki w Szamotach
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XLII Sesja Rady Gminy 
1. Uchwała Nr XLII/413/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/239/2012 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w spra-
wie podziału gminy na stałe okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu, zmienionej 
Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 30 paździer-
nika 2012 r.
2. Uchwała Nr XLII/414/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/240/2012 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w spra-
wie podziału gminy na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, zmienionej 
Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 30 paździer-
nika 2012 r.
3. Uchwała Nr XLII/415/2014 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLI/408/2014 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 
ustanowienia w Gminie Nadarzyn 
wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 
- 2020.
4. Uchwała Nr XLII/416/2014  
w sprawie realizacji projektu syste-
mowego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet VII, Działanie 7.1. Pod-
działanie 7.1.1. Zatwierdzono do realiza-
cji w 2014 roku przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nadarzynie projekt 
systemowy o nazwie „Rozwój- szansa- ak-
tywność” w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Budżetu Gminy Nadarzyn o łącznej warto-
ści 61 110 zł (w tym wkład własny Gminy 
Nadarzyn 6 416,55 zł).
5. Uchwała Nr XLII/417/2014  
w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nadarzyn w roku 
2014.
6. Uchwała Nr XLII/418/2014  
w sprawie trybu udzielania i rozlicza-

nia dotacji na prowadzenie publicz-
nych i niepublicznych szkół, oddzia-
łów wychowania przedszkolnego 
przy szkołach podstawowych, przed-
szkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu 
przeprowadzenia kontroli wykorzy-
stania udzielonej dotacji.
7. Uchwała Nr XLII/419/2014  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru 
nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
W każdym żłobku i klubie dziecięcym 
przeprowadza się co najmniej dwa razy  
w roku czynności nadzorcze w ramach nad-
zoru, o którym mowa w art. 54 ustawy  
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, a ponadto niezależnie od 
nich w nowo założonym żłobku lub klu-
bie dziecięcym przeprowadza się czynności 
nadzorcze w terminie 3 miesięcy od dnia za-
rejestrowanie żłobka lub klubu dziecięcego. 
8. Uchwała Nr XLII/420/2014  
w sprawie uchwalenia „Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nada-
rzyn”. Szczegóły str. 8 WN.
9. Uchwała Nr XLII/421/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na obcią-
żenie nieodpłatną służebnością prze-
syłu nieruchomości będącej własno-
ścią Gminy Nadarzyn /Młochów/.
10. Uchwała Nr XLII/422/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na obcią-
żenie nieodpłatną służebnością prze-
syłu nieruchomości będącej w użyt-
kowaniu wieczystym Gminy Nada-
rzyn /Rusiec/.
11. Uchwała Nr XLII/423/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Nadarzyn nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Rozalin, gm. 
Nadarzyn.
12. Uchwała Nr XLII/424/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Nadarzyn nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Stara Wieś, gm. 
Nadarzyn.
13. Uchwała Nr XLII/425/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie w drodze darowizny na rzecz 
Gminy Nadarzyn nieruchomości 
gruntowych położonych w obrębie 
Stara Wieś, gm. Nadarzyn.
14. Uchwała Nr XLII/426/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy środków 
przeznaczonych na fundusz sołecki.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 
ze zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 
lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 
z 2014r. poz.301) Rada Gminy uchwaliła 
wyodrębnienie środków z budżetu gminy na 
fundusz sołecki. Szczegóły dotyczące fundu-
szu sołeckiego str. 10 WN.

15. Uchwała Nr XLII/427/2014  
w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego i ustanowienia za-
bezpieczenia.
16. Uchwała Nr XLII/428/2014  
w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Nadarzyn na rok 2014. Zwiększo-
ne zostały  dochody budżetu gminy, które 
po zmianach stanowią kwotę – 76 909 
623,37 zł. Natomiast wydatki budżetu 
gminy po zmianach stanowią kwotę – 85 
329 623,37 zł.
17. Uchwała Nr XLII/429/2014 
w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2014 - 2019.

Wszystkie podjęte uchwały wraz  
z załącznikami opublikowane są 
w Biuletynie Informacji Publicz-

nej: www.bip.nadarzyn.pl

red.

Biuro Rady Gminy Nadarzyn 
UG Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24)

 - tel. 22 729 81 94 w. 176, 179

Spotkania z radnymi po osobistym bądź telefonicznym 
ustaleniu terminu w Biurze Rady.

- w dniu 26 marca 2014 r. odbyła się XLII Sesja rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni 
podjęli następujące uchwały:
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RUCH TO ZDROWIE 
– o miejscach do aktywnego wypoczynku i rekreacji

Wiosna sprzyja spędzaniu wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. Chęt-
nie podejmujemy starania, by zadbać  
o naszą kondycję fizyczną. W małych 
miejscowościach często problemem 
nie jest, jak się wydaje, brak wolnego 
czasu, ale brak miejsc, gdzie bezpiecz-
nie i w sprzyjających warunkach moż-
na aktywnie wypoczywać. 

W Gminie Nadarzyn znajduje się 
wiele miejsc oferujących doskonałe 
warunki do uprawiania różnorodnych 
dyscyplin sportu, jak i zachęcających 
do rodzinnej rekreacji na łonie przy-
rody.

Niewątpliwie największym atutem 
gminy jest położenie wśród malow-
niczych rezerwatów przyrody oraz 
kompleksów leśnych. 

Dla rodziców z małymi dziećmi 
w ofercie miejsc służących rekreacji, 
najważniejszym aspektem jest bez-
pieczeństwo i wygodne usytuowanie 
w bezpośredniej bliskości miejsca 
zamieszkania. W gminie Nadarzyn 
w ramach programu ,,Radosna szko-
ła’’ pozyskano środki zewnętrzne, 
dzięki którym wykonano i oddano 
do użytkowania nowoczesne place 
zabaw przy szkołach podstawo-
wych w Nadarzynie, Młochowie, 
Woli Krakowiańskiej, Kostowcu.  
Natomiast dzięki środkom z pro-
gramu unijnego w ramach PROW 
z „małego projektu” powstał plac 
zabaw przy szkole podstawowej  

w Ruścu. Na ten cel wydano łącznie 
596.126,72 zł

Rozwój ruchowy i aktywność fi-
zyczna jest niezwykle ważna w każ-
dym wieku, ale w prawidłowym  
i zrównoważonym rozwoju dziecka, 
jest ona po prostu niezbędna. Mając 
na uwadze powyższe potrzeby, wła-
dze zadbały o to, aby na terenie gmi-
ny dostępne były miejsca, gdzie bez-
piecznie i w sprzyjających warunkach 
można dbać o kondycję fizyczną na-
szych dzieci. W planach jest budowa 
kolejnych miejsc do zabawy dla dzieci 
i młodzieży m.in. w Starej Wsi, przy 
świetlicy w Wolicy.

Mieszkańcy gminy Nadarzyn 
mogą również korzystać z wielo-
funkcyjnych boisk znajdujących 
się przy szkole podstawowej w 
Nadarzynie oraz Młochowie, ze 
znajdujących się tam kortów teni-
sowych, a także z nowoczesnych 
kompleksów boisk typu Orlik  

(w Ruścu i w Kostowcu). Na obiek-
tach tych organizowane są zajęcia 
sportowe nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży, ale również dla osób doro-
słych.

W samym Nadarzynie na terenie 
przykościelnym znajduje się także 
plac zabaw, chętnie odwiedzany przez 
najmłodszych.

Dla mieszkańców szczególnie waż-
ny jest łatwy dostęp do miejsc re-
kreacji. Wychodząc naprzeciw tym 
zapotrzebowaniom podjęta została 
przez wójta decyzja o remoncie i mo-
dernizacji skweru przy ulicy Lipowej 
na terenie przylegającym do Nada-
rzyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Całkowity koszt tej inwestycji to  
1 350 255, 45 zł , z czego 1 260 255,45 
zł pochodzi ze środków własnych 
gminy. Dofinansowanie jakie gmina 
uzyskała do budowy części sportowej 
to kwota 90 000 zł. W ramach tego 
projektu już wykonano i oddano do 
użytkowania pełnowymiarowe boisko 
do gry w koszykówkę oraz plac do 
ćwiczeń z koszem. Mieszkańcy mogą 
również korzystać już z placu z dwo-
ma stołami do gry w ping - ponga. 
Natomiast jesienią bieżącego roku, 
zostaną otwarte kolejne strefy rekre-
acyjno – wypoczynkowe tego skweru.   

W Młochowie mamy piękny, za-
bytkowy, XIX wieczny zespół par-
kowo-pałacowy o powierzchni ok. 
17 ha. Młochowski park to z pewno-
ścią wyjątkowe miejsce, które sprzyja 
zarówno aktywnemu wypoczynkowi 
na łonie natury, jak i rodzinnej, spa-
cerowej rekreacji. Po rewitalizacji, 

Kompleks boisk “Orlik 2012” w Ruścu

Plac zabaw 

w Woli Krakowiańskiej



4 (181) kwiecień 2014 7

Wiadomości Nadarzyńskie

przeprowadzonej w 2009 roku park 
zachwyca swoim wyglądem. Wystę-
puje tu unikatowa roślinność, cenne 
gatunki starych drzew, z których kilka 
posiada status pomników przyrody. 
Także zabytkowe aleje lipowe. Na 
terenie parku znajdują się również 
stawy ze stanowiskami łowiskowymi, 
fontanna, trzyarkadowy XIX wieczny 
mostek oraz malowniczo położone 
pośród drzew i krzewów ścieżki spa-
cerowe. Wykorzystując walory parku, 
organizowane są tam również liczne 
imprezy, pikniki, zawody sportowe, w 
których uczestniczą mieszkańcy gmi-
ny i okolic.

W Młochowskim parku swój po-
czątek ma szlak „Przygoda z historią 
oraz bogactwem przyrody Gminy 
Nadarzyn”. Stąd wiodą proponowa-
ne trasy turystyczne po okolicach – 
jedna w stronę lasów Młochowskich 
(stanowiących część zielonego pier-
ścienia Warszawy”), druga po najcie-
kawszych miejscach w gminie (Mło-
chów, Nadarzyn, Walendów). 

W bezpośrednim sąsiedztwie parku 
znajdują się dwa rezerwaty przyrody 
Młochowski Łęg i Młochowski Grąd, 
przez które przebiegają szlaki tury-
styczne. W Lasach Młochowskich 
wytyczone są trzy szlaki turystyczne: 
niebieski, zielony i żółty. 

W Lesie Młochowskim wytyczo-
na jest również „Ścieżka ekologicz-
na”. Tablica I - przy leśniczówce 
Młochów (czasowa zagroda asymi-
lacyjna danieli), tablica II – rezer-
wat modrzewi (zbiorowy pomnik 
przyrody, ok. 50 drzew), tablica III 
– przy gajówce Krakowiany (staw 
i rezerwat Młochowski Łęg), tabli-
ca IV – gajówka Grabów (rezerwat 

Młochowski Grąd, rezerwat dębów).                                                                                                                                          
 Mając na uwadze znaczenie aktyw-
ności fizycznej i coraz większe za-
potrzebowanie na ofertę związaną 
z rekreacją, Wójt Gminy Nadarzyn 
wyszedł z inicjatywą utworzenia w 
miejscach publicznych siłowni ze-
wnętrznych, które niewątpliwie będą 
uzupełnieniem bogatej oferty miejsc 
przeznaczonych do rekreacji. Siłow-
nie zewnętrzne to doskonałe miejsce 
zarówno dla osób młodych i aktyw-
nych, jak i starszych, które cenią sobie 
zdrowy styl życia. To także doskona-
ły sposób na urozmaicenie treningu. 
Zewnętrzne siłownie to nowoczesne 
formy aktywnego spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu. Zestawy bezob-
sługowych urządzeń sprawnościo-
wych, odpornych na warunki atmos-
feryczne i zaprojektowanych tak, aby 
można było je łatwo i bezpiecznie 
użytkować.

Planowane siłownie powstać mają 
w dziewięciu miejscowościach na te-
renie naszej gminy: Nadarzyn, Wolica, 
Młochów, Kostowiec/Rozalin, Wola 
Krakowiańska, Rusiec, Stara Wieś, 
Szamoty/Kajetany oraz Strzeniówka.

Wszystkich, którzy wraz z nadej-
ściem kalendarzowej wiosny postano-
wili zadbać o dobrą formę zaprasza-
my do zapoznania się z bogatą ofertą 
sportowo - rekreacyjną w Gminie 
Nadarzyn. Jest ona skierowana nie 
tylko do dzieci i młodzieży – uczniów 
szkół, którzy korzystają z niej pod-
czas zajęć szkolnych i poza lekcyj-
nych, ale do wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców gminy. 
Zapraszamy!  

Oferta na str. 31 WN.
red.                                                                                                         

Składam serdeczne 
podziękowanie za udział 

w tegorocznej akcji 
,,Sprzątania Świata’’ 

wszystkim uczestnikom,  
a zwłaszcza tym, 

którzy zaangażowali się 
całymi rodzinami.

Sprzątanie sołectwa 
Urzut - Kostowiec, jest 

kontynuacją wieloletniej już 
tradycji, i tym razem 

5 kwietnia br. mieszkańcy, 
którym zależy na czystości 

naszych miejscowości, 
również nie zawiedli.

z poważaniem  
Sołtys 

Grzegorz Zalewski

Zapraszamy do słuchania audycji 
w każdy trzeci piątek miesiąca  

o godz. 13.10.  
W tym czasie będą prezento-

wać się między innymi jednostki 
organizacyjne Gminy Nadarzyn.

Strona internetowa rozgłośni: 
www.radioniepokalanow.pl

Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów 

Park w Młochowie - piknik Powitanie Lata 2013
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Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

Warto podkreślić, że dokument 
uchwalony w tym roku, w stosunku do 
edycji z 2010 r., nie zmienia wiodących 
kierunków kształtowania przestrze-
ni w gminie, wprowadza natomiast 
zmiany, które są wynikiem wniosków 
Mieszkańców, zmieniających się prze-
pisów i ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, a 
także po części uwag, które wpłynęły 
w trakcie upublicznienia nowego pro-
jektu przed jego zatwierdzeniem.

Warto przypomnieć, że liczba zło-
żonych od 2010 r. wniosków dotyczą-
cych zmiany studium wyniosła ponad 
100. W wyniku licznie składanych 
przez Mieszkańców próśb dotyczą-
cych kompetencji studium, Rada Gmi-
ny podjęła uchwałę o jego zmianie. 
Zgodnie z zasadami wynikającymi z 
przepisów, rozpoczęto procedurę spo-
rządzenia studium, której elementem 
było m.in. zbieranie wniosków w wy-
znaczonym terminie, o czym ogłasza 
się w miejscowej prasie oraz poprzez 
obwieszczenie. Mieszkańcy otrzyma-
li szansę zawiadomienia o wszystkich 
swoich potrzebach związanych ze stu-
dium. Czas zbierania wniosków wyni-
kający z procedury, o którym społe-
czeństwo jest publicznie powiadamia-
ne, zobowiązuje Wójta Gminy do bez-
względnego ich rozpatrzenia. W okresie 
zbierania wniosków t.j. od 13.07.2012 r. 
do 06. 08. 2012 r., do urzędu wpłynęło 
tylko 5 wniosków. Pomimo, że przepi-
sy zobowiązują jedynie do rozpatrzenia 
tych nielicznych, złożonych w terminie 
wynikającym z procedury, ponieważ 
dokument sporządzany jest dla Miesz-
kańców, Władze Gminy postanowiły 
rozważyć wszystkie prośby. Warto pod-
kreślić, że rozpatrzenie wniosków nie 
jest równorzędne z uwzględnieniem 
prośby Wnioskodawcy. 

Ostateczne rozstrzygnięcie o de-
cyzji uwzględnienia prośby następuje 
przez Wójta Gminy, po dokonaniu 
indywidualnej analizy sprawy, z ze-
społem osób pracujących nad doku-
mentem, z uwzględnieniem przepisów 
prawa, wiedzy, poszanowania zasad 
zrównoważonego rozwoju i ładu prze-
strzennego.

Złożone do studium wnioski  
w większości dotyczyły zmiany 
dotychczasowego przeznaczenia - 
głównie terenów rolniczych na cele 
budowlane, ale też zmian z zakresu 
innych funkcji. 

W przypadkach, w których  
z analizy uwarunkowań nie wynikały 
poważne utrudnienia dla zapropo-
nowanej zmiany np. nie występowa-
ły ograniczenia z zakresu ochrony 
przyrody, zagrożeń powodziowych, 
czy też negatywnego wpływu na ład 
przestrzenny, zapadały decyzje na 
temat uwzględnienia wniosku. Część 
próśb wykraczała poza kompetencje 
studium i dotyczyła miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego. Warto podkreślić, że wnioski 
do studium zwykle stanowiły indywi-
dualne prośby Mieszkańców związa-
ne z obszarami w granicach ich nie-
ruchomości. Studium jest natomiast 
dokumentem kształtującym politykę 

przestrzenną w większej skali, zatem 
decyzje w sprawie zmian dotyczących 
przeznaczenia terenów nie mogły 
ograniczać się jedynie do wnioskowa-
nej nieruchomości, a dotyczyły zwy-
kle większych fragmentów lub całych 
terenów, na których położone były 
działki objęte wnioskami. 

Najistotniejsze zmiany i ich zakres 
w odniesieniu do planowanego prze-
znaczenia objęły wieś Parole, Urzut, 
Starą Wieś i Krakowiany, dla któ-
rych zminimalizowano powierzch-

nię rolniczą na rzecz powiększenia 
obszarów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług, oznaczonych 
w studium jako M-2. Na większości 
pozostałych obszarów utrzymano 
poprzedni kierunek przeznaczenia 
lub dokonano drobne zmiany. Za-
interesowanie przekształcaniem te-
renów na cele inwestycyjne poparte 
presją społeczną wynika z położenia 
Gminy Nadarzyn w zasięgu metropo-
lii stołecznej, posiadającej jako prio-
rytetowy cel strategiczny – rozwój 
gospodarczy. 

Kolejnym ważnym dla Mieszkań-
ców etapem sporządzenia studium, 
z powodu prawa bezpośredniego 
uczestniczenia Zainteresowanych i 
możliwości wywierania wpływu na 
jego ostateczne brzmienie, jest wy-
łożenie projektu studium do wglądu 
publicznego. W okresie wyłożenia, 
zgodnie z zasadami procedury, zor-
ganizowana została dyskusja publicz-

na na temat przyjętych rozwiązań w 
projekcie studium, która odbyła się 
9 stycznia 2014 r., lecz nie spotkała 
się z zainteresowaniem Mieszkańców. 
W trakcie wyłożenia studium oraz 
w czasie nie krótszym niż 21 dni po 
jego zakończeniu istnieje możliwość 
składania uwag do przedstawionego 
wówczas projektu. 

Następnie uwagi rozpatrywane są 
przez Wójta Gminy, a te nie uwzględ-
nione zostają przestawione do roz-
strzygnięcia Radzie Gminy. 

- 26 marca 2014 r. Rada Gminy Nadarzyn podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, podstawowego do-
kumentu określającego lokalną politykę przestrzenną.

Frag. studium 
dot. Nadarzyna
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Inicjatywa ta jest skierowana do 
osób zarówno zameldowanych, jak i 
mieszkających bez meldunku, ale  pła-
cących podatki w Gminie Nadarzyn.

 
 Jeśli ktoś nie płaci tu po-

datków – a chciałby to zmie-
nić, wystarczy - bez zmiany 
meldunku - wypełnić formu-
larz ZAP3 (więcej informacji 
na stronie www.nadarzyn.pl  
w zakładce „Płacę podatki tam 
gdzie mieszkam”). 

Dzięki projektowi ,,KARTA 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
NADARZYN’’ będzie można zapro-
ponować  mieszkańcom wiele atrak-
cyjnych rabatów. W chwili obecnej  

Wójt prowadzi rozmowy z  instytucja-
mi oraz  lokalnymi firmami na temat 
formy i wysokości przewidywanych 
rabatów. Planowane są m.in. zniżki  
z odpłatnej oferty jednostek podle-
głych Gminie oraz zniżki na usługi ko-
munikacyjne, a przede wszystkim raba-
ty w lokalnych zakładach usługowych  
i przedsiębiorstwach znajdujących się 
na terenie naszej gminy. Swoje propo-
zycje przesłali pierwsi lokalni przed-
siębiorcy zainteresowani wpółpracą  
w ramach tego projektu.

Gmina Nadarzyn jest jedną 
z nielicznych gmin wiejskich,  
w Polsce, które wprowadzają tego 
typu pakiet zniżek dla swoich 
mieszkańców. Jest również jedy-

KARTA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN
- Urząd Gminy Nadarzyn prowadzi prace nad projektem 
,,KARTA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN’’

ną spośród sąsiednich gmin, które 
będą posiadały kartę mieszkańca 
(niektóre gminy posiadają Kartę 
Dużych Rodzin).

Należy dodać, iż projekt ten 
oprócz udogodnień i niewątpliwych 
korzyści  dla mieszkańców, ma na celu  
także wsparcie lokalnego biznesu, 
gdyż każda firma, która zostanie part-
nerem akcji i zaoferuje posiadaczom 
karty rabat na swoje usługi oraz towa-
ry, będzie mogła liczyć na skuteczną 
promocję swojej działalności. 

  Więcej szczegółów na stronie 
internetowej: www.nadarzyn.pl

oraz w Referacie 
Promocji i Rozwoju Gminy
tel. 22 729 81 85 w. 165, 166

Referat Promocji i Rozwoju

Uwagi z założenia powinny stano-
wić zastrzeżenia dotyczące dokona-
nych zmian w projekcie studium w 
stosunku do dokumentu obowiązują-
cego, zagadnień nowych i dodanych, 
czy też związanych z ewentualnym 
naruszeniem czyjegoś prawa. Część 
złożonych do studium uwag można 
ocenić, że charakterem przypominała 
wnioski, dotyczyła bowiem nowych 
próśb związanych ze zmianą kie-
runku przeznaczenia. Niestety część  
z tego zakresu, na tym etapie proce-
dury, nie można było już rozstrzy-
gnąć w sposób satysfakcjonujący dla 
Autora uwagi, ze względu na doko-
nane uzgodnienia projektu. Ponadto 
negatywnie zostały rozstrzygnięte 
wszelkie uwagi dotyczące zmiany 
przeznaczenia terenów, w sposób 
ograniczający ich dotychczasowe 
możliwości inwestycyjne, ponieważ 
skutkowało by to roszczeniami wła-
ścicieli terenów w wyniku ogranicze-
nia ich dotychczasowych praw (uwagi 
te szczególnie dotyczyły zmiany prze-
znaczenia terenów AG na U). 

Negatywnie rozpatrzono rów-
nież uwagę dotyczącą uwzględ-
nienia w tekście studium zakładu 
o statucie RIPOK. Co zaskakujące 

uwaga ta została złożona przez 
osobę protestującą kilka miesięcy 
wcześniej przeciwko powstaniu ta-
kiej instalacji w Nadarzynie. Część 
uwag, odnosząca się do elementów 
studium będących wynikiem złożo-
nych wniosków, została rozstrzygnię-
ta pozytywnie, co skutkowało przy-
wróceniem zasad z poprzednio obo-
wiązującego studium. Do zagadnień 
tych należy pozostawienie dotych-
czasowych ustaleń dotyczących 
jednakowego ograniczenia po-
wierzchni handlowej do 500m2 na 
wszystkich terenach C w Nadarzy-
nie. Kolejną kontrowersyjną kwestią 
w projekcie studium było ustalenie 
dopuszczające dla terenów inwesty-
cyjnych możliwość realizacji przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz od-
działujących poza teren, do którego 
prowadzący działalność posiada pra-
wo do dysponowania dla inwestycji 
niezbędnych dla prawidłowego funk-
cjonowania gminnych i ponadlokal-
nych systemów inżynieryjnych (czyli 
systemów infrastruktury technicznej i 
ochrony środowiska). Ze względu na 
liczne obawy wyrażone w uwagach, 
zapadła decyzja o wprowadzeniu za-

kazu dla proponowanych rozwiązań.
Ponadto na podstawie wniesio-

nych uwag, część zapisów studium 
została zmieniona, doprecyzowana 
lub uzupełniona, tak by nie budziły 
wątpliwości w interpretacji.

Uwagi dotyczące rozbudowy sys-
temu ścieżek rowerowych, zmiany 
klasyfikacji niektórych dróg, zmiany 
przeznaczenia terenów IT (zarezer-
wowanych dla infrastruktury tech-
nicznej – głównie z zakresu inwesty-
cji gminnych), czy też zmiany zasad 
dotyczących gospodarki odpadami 
zostały nieuwzględnione z powodu 
konsekwentnie prowadzonej polityki 
w ich zakresie. Stanowią one utrzy-
manie zasad z poprzednio obowiązu-
jącego studium. 

Warto nadmienić, iż zdecydo-
wana większość radnych głosowa-
ła za odrzuceniem uwag i przyję-
ciem studium poza małymi wyjąt-
kami. Wszystkie wniesione uwagi 
były wcześniej przedyskutowane, 
szczegółowo przedstawione rad-
nym i poddane obradom na Komi-
sji Planu.

mgr inż. arch. Katarzyna Rutkowska - Dorn
Współautor projektu Studium
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członków sołectwa wniosek 
dotyczący funduszu sołeckiego. 
Uchwała zebrania wiejskiego 
dotycząca wniosku musi zostać 
dostarczona wójtowi  w terminie do 
30 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy, którego dotyczy 
wniosek. 

Inwestycja, która przedstawiona 
zostanie do realizacji musi spełniać 
określone kryteria: musi służyć 
poprawie życia mieszkańców, należeć 
do zadań własnych gminy, być zgodna 
ze strategią rozwoju gminy. Poprawny 
wniosek musi zwierać: wskazanie 
przedsięwzięć do realizacji na terenie 
danego sołectwa, oszacowanie 
kosztów realizacji planowanych 
przedsięwzięć, koszty przedsięwzięć 
muszą mieścić się w limicie środków 
przeznaczonych dla danego sołectwa. 
We wniosku należy umieścić również 
uzasadnienie, w którym należy przede 
wszystkim wskazać w jaki sposób 
realizacja danego przedsięwzięcia 
przyczyni się do poprawy warunków 
życia mieszkańców danego sołectwa.

Przedsięwzięcia finansowane ze 
środków funduszu sołeckiego są 
wykonywane w ramach budżetu 
gminy i ich przyjęcie do realizacji, 
a następnie wykonanie odbywa się 
w oparciu o ogólnie obowiązujące 
przepisy dotyczące gospodarki 
finansowej gminy.

Należy zaznaczyć iż mechanizm 
zgłaszania zapotrzebowania na 
poszczególne ważne dla społeczności 
danego sołectwa potrzeby, które 
uwzględniane były w kolejnym roku 
budżetowym to mechanizm działania 
znany i praktykowany od lat w Gminie  
Nadarzyn. Poprzez sołtysów i rady 
sołeckie, na podstawie informacji 
pochodzących bezpośrednio od 
mieszkańców przekazywano bowiem, 
co roku, wnioski do planowanego na 
kolejny rok budżetu, a najpilniejsze, 
wybierane przez radę gminy były 
realizowane. 

Źródło: Ustawa z dnia 21 lutego 2014 
r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. 
poz.301); http://www.funduszesoleckie.eu/ 

red.

wspólną realizację projektów przez 
kilka sołectw, co umożliwia większą 
elastyczność w wydatkowaniu 
funduszy i współpracę pomiędzy 
sąsiadującymi sołectwami. Do końca 
lipca sołtysi zostaną poinformowani 
przez Wójta Gminy o wysokości 
funduszu na poszczególne 
miejscowości. Na podstawie tych 
danych mieszkańcy sołectw będą 
mogli zaplanować najważniejsze 
dla ich potrzeb inwestycje, które 
zmieszczą się w przeznaczonej 
kwocie.

Wójt Gminy przekazuje informa-
cje o wysokości przypadających da-
nemu sołectwu środków funduszu 
sołeckiego oraz o wysokości kwoty 
bazowej (tzw Kb – przedstawione w 
wyjaśnieniach obliczeń poniżej) woje-
wodzie. Wojewoda, po zweryfikowa-
niu otrzymanej informacji,  przeka-
zuje zbiorczą informację ministrowi 
właściwemu do spraw administracji 
publicznej w terminie do dnia 15 
sierpnia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest 
uzależniona od zamożności gminy. 
W ustawie o funduszu sołeckim 

zawarto następujacy wzór, za pomocą 
którego oblicza się wysokość środków 
przypadających na dane sołectwo:  

 F = ( 2 + Lm/100 ) × Kb, w którym 
poszczególne symbole oznaczają:

F – wysokość środków 
przeznaczonych na dane 
sołectwo, jednak nie więcej niż 
dziesięciokrotność Kb,

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa 
według stanu na dzień 30 czerwca 
roku poprzedzającego rok, w którym 
poniesione zostaną wydatki

Kb – kwotę bazową – obliczoną 
jako iloraz wykonanych dochodów 
bieżących danej gminy, o których 
mowa w przepisach o finansach 
publicznych oraz liczby mieszkańców 
zamieszkałych na obszarze gminy 
wg stanu na 31 grudnia roku 
poprzedzającego o dwa lata rok 
poniesienia wydatków. Sołectwo, 
które chce otrzymać środki z funduszu 
sołeckiego składa poprzez sołtysa, 
radę sołecką lub 15 pełnoletnich 

Fundusz sołecki 
– zmiany w ustawie

Rada Gminy Nadarzyn podczas 
marcowej Sesji Rady Gminy wyraziła 
zgodę na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. Uchwała Nr XLII/426/2014 
Rady Gminy Nadarzyn  z dnia 26 marca 
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
przeznaczonych na fundusz sołecki. Na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 301).

Fundusz sołecki jest formą 
budżetu partycypacyjnego; są to 
środki wyodrębnione z  budżetu 
gminy zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie 
życia mieszkańców. Podstawą prawną 
jego funkcjonowania jest ustawa z 
dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 
sołeckim, zastępująca ustawę  z 20 
lutego 2009 r. Aby dane sołectwo 
otrzymało pieniądze rada gminy musi 
podjąć uchwałę o wyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego do 31 marca 
roku poprzedzającego rok, w którym 
wydatkowane zostaną środki. Podjęta 
przez Radę Gminy Nadarzyn ww. 
uchwała dotyczy więc funduszu 
sołeckiego, który przewidziany 
będzie w budżecie na 2015 rok. 
Rada gminy może także nie zgodzić 
się na powstanie funduszu sołeckiego  
w danej gminie.  Pomysł na utworzenie 
funduszu sołeckiego mogą zgłosić 
radzie radni oraz wójt gminy. Sołtysi  
i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby 
utworzenia funduszu sołeckiego 
powinni w tej sprawie zwracać się do 
radnych gminy lub do wójta 

Nowelizacja ustawy z dnia 
21 lutego br. dotycząca funduszy 
sołeckich przede wszystkim podnosi 
o 10 procent wsparcie z budżetu 
państwa dla projektów realizowanych 
z tych funduszy. Pozwala też na 
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Zebrania sołeckie 
- Walendów, Kajetany

Zebranie w Walendowie

W dniu 28 marca 2014 roku  
w Walendowie miało miejsce kolejne 
zebranie sołeckie. Prowadzącym to 
spotkanie był sołtys Krzysztof  Bu-
rakowski. Wójt Gminy Janusz Grzyb 
przedstawił mieszkańcom stan bieżą-
cych inwestycji i spraw ważnych dla 
tego sołectwa.  Przekazał informacje 
m.in. o tym, iż został złożony do Sta-
rostwa wniosek o pozwolenie na bu-
dowę oświetlenia na ul. Bukietowej – 
obecnie trwa oczekiwanie na pozwo-
lenie, koszt około 40 tys. zł.

W kwestii budowy skrzyżowania 
ulic Nad Utratą i ulicy Brzozowej – 
brak akceptacji ze strony Starostwa 
na wykup działek z powodu braku 
środków finansowych. Do spotkania 
w tej kwestii władz Gminy Nadarzyn 
i mieszkańców Walendowa z władza-
mi Starostwa powiatu pruszkowskie-
go prawdopodobnie dojdzie w maju. 
Zostanie zaproponowane zamonto-
wanie spowalniaczy jeżeli przewoźnik 
komunikacji nie wniesie protestu. Pla-
nowana jest również poprawa bezpie-
czeństwa na łuku ul. Brzozowej przy 
osiedlu Ventana.

Projekt budowy chodnika na ul. 
Brzozowej został złożony do Staro-
stwa Powiatowego.

Został również poruszony temat 
utwardzenia ulic Wschodniej i Wiatra-
kowej, gdzie mieszkańcy Walendowa 
są przeciwni takiej sytuacji obawiając 

się intensywnego ruchu pojazdów, 
co mogłobyzwiększyć uciążliwość. 
Powrócono do tematu kursów auto-
busu PKS, który został zlikwidowany. 
Mimo rozmów władz gminy z PKS 
Grodzisk Mazowiecki kurs autobu-
su nie zostanie wznowiony. Argu-
mentem odmowy wznowienia kursu 
przez PKS Grodzisk Mazowiecki jest 
zbyt mała liczba osób nim uczęszcza-
jących (średnio jedna osoba), a koszt 
roczny utrzymania kursu to 16 tys. zł. 
Omówiono również temat powstania 
w przyszłości szkoły dla dzieci z tego 
sołectwa oraz z sąsiednich Kajetan  

i Szamot. Przewidywana perspektywa 
takiej inwestycji ok.  8 - 10 lat.

Poruszono również kwestie fun-
duszu sołeckiego, bezpańskich psów 
oraz interwencji Straży Gminy i Policji 
w sprawie coraz większej liczby „przy-
drożnych” pań.

Zebranie w Kajetanach
Podczas zebrania sołeckiego w Ka-

jetanach, w dniu 9 kwietnia 2014 r. 
omawiano m.in. sprawę zabezpiecze-
nia terenu pod budowę świetlicy, wraz 
z placem zabaw, boiskiem (docelowo 
także i skateparkiem), a w przyszłości  
w perspektywie 8 -10 lat, także  szkoły 
dla trzech sołectw: Walendowa, Kajetan 
i Szamot. Działka na ten cel, brana pod 
uwagę, znajduje się przy ul. Brzozowej 
w sąsiedztwie domów komunalnych. 

Według założeń wykonanie tej in-

westycji będzie finansowane z budżetu 
Urzędu Gminy. Planowana świetlica 
wejdzie w struktury i program objęty 
przez Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry. Propozycja została przyjęta przez 
mieszkańców i jednomyślnie przegło-
sowana. 

Przy pętli w Szamotach na grun-
cie pozyskanym od Polskiej Akademii 
Nauk powstanie siłownia plenerowa 
z dostępem dla wszystkich mieszkań-
ców. Ponadto do końca roku zostanie 
wykonany chodnik przy ul. Brzozowej 
do wysokości domów komunalnych.  
Natomiast prace rozpoczęte na ul. Ło-
niewskiego zostaną zakończone około 
15 maja. 

Oświetlenie będzie realizowane suk-
cesywnie w miarę możliwości finanso-
wych, w tej chwili ogłoszono przetarg 
na wykonanie oświetlenia na ul. Poran-
ka, następnie wykonane zostanie oświe-
tlenie na ul. Azalii.

W kwestii ulicy Klonowej, która jest 
drogą powiatową, prowadzone są roz-
mowy w sprawie naprawy i moderniza-
cji; celem połączenia z ul. Wojskową, co 
miałoby ułatwić dojazd mieszkańców 
do miejscowości Rusiec. Oświetlenie tej 
ulicy może nastąpić po jej modernizacji 
lub po umieszczeniu jej we wniosku bu-
dżetowym na rok 2015 jako priorytet.

Poruszono także sprawę braku po-
łączenia ul. Klonowej z ul. Czarny Las, 
który jest wynikem oprotestowania przez 
niektórych mieszkańców miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i 
brakiem możliwości wykupu drogi w cało-
ści od prywatnych właścicieli.

Poruszono kwestię zanieczysz-
czonych rowów, braku koszy na 
śmieci, wiat przystankowych, spo-
walniaczy. Mieszkańcy zostali zapro-
szeni na spotkanie w starostwie wraz  
z władzami gminy, które po uzgodnie-
niu, zostanie zorganizowane prawdo-
podobnie w maju.  Mieszkańcy zostali 
powiadomieni również o braku jakich-
kolwiek przeszkód jeśli chodzi o zapi-
sywanie dzieci do nowo budowanego 
kompleksu oświatowego w Ruścu.

red.

Stawy w Walendowie
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Władze samorządowe Gminy 
Nadarzyn utworzenie kolejnego 
przedszkola planowały od bardzo 
dawna, a o długoterminowej polityce 
oświatowej w marcu 2013 roku w mie-
sięczniku samorządowym „Wiado-
mości Nadarzyńskie” (nr 3 (167) 2013 
rok) pisał Wicewójt Gminy Nadarzyn 
Tomasz Muchalski. Wyjaśniał on 
założenia i koncepcje związane 
z powstawaniem kolejnych pla-
cówek oświatowych oraz zmianą  
w funkcjonowaniu obecnych. 

Zgodnie z twierdzeniami  zawarty-
mi w opublikowanym wtedy artyku-
le, faktem jest iż tworzenie poszcze-
gólnych placówek oświatowych to 
konsekwentna realizacja powstałych 
kilkanaście lat temu koncepcji, któ-
re ulegają pewnym modyfikacjom 
wymuszonym przez m.in. zmiany 
systemu oświaty, czy też możliwo-
ści budżetowe gminy w kolejnych 
latach. Podstawowe założenia po-
zostają jednak bez zmian. W Gmi-
nie Nadarzyn wbrew ogólnopol-
skiemu trendowi zamykania szkół 
władze samorządowe postanowiły 
wszystkie istniejące placówki utrzy-
mać, rozbudować, modernizować  
i doposażyć. A kwestie oświaty i edu-
kacji dzieci i młodzieży są traktowane 
priorytetowo.

Budowany obecnie kompleks 
oświatowy w Ruścu, wbrew formu-
łowanym opiniom nie jest inwesty-
cją,  w sprawie której decyzja zapadła  
w ciągu ostatniego roku czy też dwóch. 

Już w 2000 r. w „Wiadomościach 
Nadarzyńskich” (Nr 12 (20) 2000 r.) 
pojawiła się informacja iż: „(...) w 
grudniu 1998 roku zakupiono na Żabień-
cu działkę o powierzchni 11 ha, za cenę 
214 060 zł (plany na przyszłośc obejmują 
ulokowanie w tym miejscu gimnazjum, do 
którego bedzie uczęszczała młodzież z po-
łudniowej części gminy)”. 

O fakcie tym przypomniał Wice-
wójt Gminy Nadarzyn Tomasz Mu-
chalski także na łamach „Wiadomo-
ści Nadarzyńskich” w marcu 2013 r.:  

„Trzeba zaznaczyć, iż w długotermino-
wych planach gminy dotyczących rozbudowy 
zaplecza oświatowego powstanie tego kom-
pleksu było uwzględnione. Przyspieszenie 
jeśli chodzi o rozpoczęcie inwestycji nastą-
piło wskutek przede wszystkim zmian  
w systemie oświaty, które wprowadziły obo-
wiązek szkolny dla dzieci 5 i 6-letnich, co 
automatycznie zwiększyło ilość uczniów 
w miejscowych szkołach (dla porównania 
- według danych z ewidencji USC doty-
czących dzieci z rejonu - w SP Kostowięc 
w 2010 r. w klasie „0” – 6 lat było 7 
dzieci, a w roku następnym, kiedy dołą-
czyły dzieci 5-letnie – 34; w SP Rusiec  
w 2010 roku w „0” było 31 dzieci w 2011 
r. było ich już 73). Kolejnym istotnym aspek-
tem jest dynamiczny rozwój i zwiększająca 
się liczba mieszkańców gminy, którzy jednak  
w wielu przypadkach nie są zameldowani 
na jej terenie, co wprowadza pewne prze-
kłamania jeśli chodzi o posiadane przez 
nas dane. Według naszych wyliczeń pomimo 
wzrastającej liczby uczniów w wieku gimna-
zjalnym nadarzyńska placówka kształcąca 

na tym poziomie jeszcze jest w stanie przyjąć 
nowych uczniów, bez pogarszania warunków 
nauki, a sytuacja jeśli chodzi o szkoły pod-
stawowe wobec powyższych przedstawionych 
uwarunkowań wymaga szybkich rozwią-
zań, których realizację już rozpoczęliśmy”. 

Dlatego w pierwszej kolejności zo-
stanie oddana do użytkowania już 
we wrześniu tego roku szkoła pod-
stawowa. 

W przypadku powstania kolejnego 
publicznego przedszkola i żłobka sy-
tuacja jest podobna. Planowa realiza-
cja budowy kompleksu oświatowego  
w Ruścu dała możliwości na roz-
poczęcie, planowanych już kilka lat 
temu, zmian jeśli chodzi o bazę placó-
wek oświatowych dla najmłodszych 
dzieci. Dzięki możliwości uzyskania 
dofinansowania powstanie żłobek, 
który według planów ma  rozpocząć 
pracę w styczniu 2015 roku. W obec-
nej chwili jesteśmy w trakcie pozyski-
wania funduszy ze środków Unii Eu-
ropejskiej, na uruchomienie placówki 
w Ruścu,które może osiągnąć nawet 
do 40 tys. na jedno dziecko. 

Warto nadmienić, iż kolejną zna-
czącą inwestycją oświatową, będzie 
planowana w perspektywie 8-10 lat 
budowa szkoły podstawowej dla so-
łectw Kajetany, Szamoty, Walendów, 
celem odciążenia SP w Nadarzynie  
i skrócenia drogi do szkoły dla dzieci 
z tych sołectw. 

Każde kolejne przedsięwzięcie 
oświatowe  podejmowane przez wła-
dze Gminy Nadarzyn jest starannie 
przemyślną inicjatywą, kolejnym eta-
pem przemyślanej strategii, realizo-
wanej konsekwentnie od lat polityki 
oświatowej, a nie jednorazowym dzia-
łaniem,  czy też „zrywem” przedwy-
borczym.

Kolejną poruszaną kwestią jest 
projekt powstania Karty dla 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn. 
Każdy przedsiębiorca, który weźmie 
udział w projekcie i stanie się naszym 
Partnerem za proponowane ze swojej 
strony zniżki może liczyć na reklamę 
umieszczaną na naszych stronach 
internetowych oraz w miesięczniku 
samorządowym „Wiadomości Nada-
rzyńskie”. Insynuacja, iż za współpra-
cę będzie miało miejsce umarzanie 

Takie są fakty...

Jedna z 5 publicznych szkół podstawowych: SP Wola Krakowiańska 
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podatków, czy też mieszkańcom bę-
dzie zabierana szansa na nową drogę 
lub oświetlenie jest kolejnym absur-
dem i przejawem dyskredytowania 
każdej inicjatywy. Każda inwestycja 
- co nalezy podkreslić po raz kolej-
ny - jest przemyślana i realizowana 
sukcesywnie zgodnie ze zgłaszanymi 
wnioskami do budżetu gminy. 

Pomysł powstania Karty dla miesz-
kańców Gminy Nadarzyn ma na celu 
nie tylko atrakcyjne rabaty, zniżki dla 
mieszkańców. Płacąc podatki w miej-
scu faktycznego zamieszkania, miesz-
kańcy mają bezpośredni wpływ na 
pozyskanie dodatkowych funduszy 
oraz zwiększenie kwoty w budzecie 
gminy oraz zwiekszenie możliwo-
ści inwestycyjnych gminy. Tak, więc 
osoby mieszkające w naszej gminie,  
a rozliczające się z podatków w in-
nych miastach, mogą zmienić to  
w prosty sposób - poprzez aktuali-
zację adresu zamieszkania po wypłe-
nieniu formularza ZAP -3. Należy go 
wysłać do właściwego Urzedu Skar-
bowego (w przypadku Gminy Nadarzyn 
jest to US w Pruszkowie) razem z zezna-
niem podatkowym PIT.

Każda inicjatywa władz Gminy 
Nadarzyn ma na celu zapewnienie 
mieszkańcom poprawy warunków 
życia w naszej gminie. 

Przykładem jest tu ankieta (w wer-
sji papierowej znajduje się w tym numerze 
WN str. 29-30 oraz jest do pobrania na 
stronach Gminy Nadarzyn). Jej celem 
jest poznanie potrzeb mieszkańców, 
ich zdania na zawarte w niej tematy. 
Spowodowane jest to m.in. tym, iż 
nie wszyscy uczestniczą w zebraniach 
organizowanych w sołectwach i nie 
mamy możliwości uzyskania opinii od 
wszystkich mieszkańców. 

Gmina otwarta jest na pomoc  
i współpracę oraz na przekazanie 
wszelkich informacji na temat reali-
zowanych i planowanych inwestycji. 
Nie wszystkie realizacje zgłaszanych 
przez mieszkańców potrzeb są zależ-
ne od Urzędu Gminy, o czym nie raz 
informowaliśmy, więc zarzuty o braku 
wsparcia i pomocy w innych instytu-
cjach takich jak Starostwo Powiatowe 
są bezpodstawne. 

Gmina Nadarzyn jest otwarta na 
zorganizowanie spotkania z władza-
mi Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie i mieszkańcami poszczegól-
nych sołectw.                 

Żaneta Wójtowicz 

Referat Organizacyjny

Piknik w Ruścu
Stowarzyszenie Mieszkańców Ruśca, 

Radny Gminy Nadarzyn – Marcin Karczmarczyk 

przy współpracy z LKS ORZEŁ NADARZYN oraz z animatorem sportu - ORLIK RUSIEC 

        zapraszają mieszkańców wsi Rusiec 
na piknik integracyjny, 

który odbędzie się w dniu 31.05.2014 r. o godz. 15.00.
W programie: występ Orkiestry OSP Nadarzyn, konkursy sportowe, grill, D.J, 

zwiedzanie budowy kompleksu oświatowego w Ruścu i wiele innych atrakcji.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!!!

Wybory do europarlamentu

Obszar Polski podzielony został 
na 13 okręgów wyborczych; Gmina 
Nadarzyn leży w okręgu wyborczym 
nr 4 obejmującym obszar części woje-
wództwa mazowieckiego: m.st. War-
szawy oraz powiatów: grodziskiego, 
legionowskiego, nowodworskiego, 
otwockiego, piaseczyńskiego, prusz-
kowskiego, warszawskiego zachod-
niego i wołomińskiego.

Głosować będziemy w godzinach 
7.00-21.00 w 5. obwodach z lokala-
mi wyborczymi w Szkole Podsta-
wowej w Nadarzynie - Okręg nr 
1: Nadarzyn – ulice: Al. Katowicka, 
Babiego Lata, Graniczna, Karme-
lowa, Kościuszki, Krucza, Kubusia 
Puchatka, Makowa, Morelowa, Msz-
czonowska, Sęczkowa, Starowiejska, 
Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, 
Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwiń-
ska; Okręg nr 2: Nadarzyn – ulice: 
Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Le-
śna, Maciejki, Malwy, Mała, Mo-
drzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, 
Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, 
Wiosenna; Okręg nr 3: Nadarzyn – 
ulice: Czekoladowa, Komorowska, 
Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, 
Sitarskich, Turystyczna, Warszawska. 
W Nadarzyńskim Ośrodku Kul-
tury - Okręg nr 4: Nadarzyn – ulice 
Bociania, Kajetanowska, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Plac ks. J. Ponia-
towskiego, Pogodna, Polna, Poświęt-
na, Sienkiewicza, Słoneczna, Spo-

kojna, Zarzewie; Okręg nr 5: Nada-
rzyn (Osiedle NSM) – ulice Bukowa, 
Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, 
Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Nar-
cyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, 
Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, 
Wrzosowa; Okręg nr 6: Strzeniów-
ka. W remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadarzynie - Okręg 
nr 7: Wolica; Okręg nr 8: Walendów; 
Okręg nr 9: Kajetany + Szamoty.  
W Szkole Podstawowej w Ruś-
cu - Okręg nr 10: Rusiec; Okręg nr 
11: Stara Wieś oraz w Przedszkolu 
Publicznym w Młochowie - Okręg 
nr 12: Urzut + Kostowiec; Okręg nr 
13: Rozalin; Okręg nr 14: Młochów 
+ Parole; Okręg nr 15: Krakowiany + 
Wola Krakowiańska.

Informacje dotyczące tegorocz-
nych Wyborów parlamentarnych, w 
tym szczegóły na temat siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych, ob-
wodów dostosowanych dla potrzeb 
niepełnosprawnych, jak również in-
formacje o uprawnieniach dla wybor-
ców niepełnosprawnych znajdują się 
na stronie bip.nadarzyn.pl (zakładka 
„Wybory do parlamentu Europej-
skiego 25.05.2014 r.”) jak również na 
stronach internetowych Państwowej 
Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

Edyta Gawrońska

Sekretarz Gminy Nadarzyn 

25 maja br. zagłosujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory VIII 
kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 
od 22 do 25 maja 2014. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowa-
nych, przy czym 51. w Polsce.
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    I Nadarzyński EKO - TOP jest pro-
jektem, promującym podejmowane lokalnie 
działania proekologiczne, które często są 
niedostrzegane i przechodzą bez echa po-
mimo bezpośredniego wpływu na kształ-
towanie świadomości ekologicznej oraz 
wrażliwości na sprawy związane z ochroną 
środowiska, zarówno dzieci jak i dorosłych 
mieszkańców.  Od lat w Gminie Nadarzyn 
podejmowanych jest szereg proekologicznych 
inicjatyw i przedsięwzięć. Programy eko-
logiczne są wpisane w codzienną pracę z 
dziećmi i młodzieżą w placówkach oświato-
wych, a także w działania Urzędu Gminy 
oraz instytucji i jednostek podleglych gminy. 
Wszystkie związane z tym tematem ini-
cjatywy połączone w jeden blok pod nazwą 
ECO TOP 2014 mają uzmysłowić, nie 
tylko biorącym w nich udział, o znaczeniu 
ochrony środowiska, ale przede wszystkim 
podkreslić fakt, iż zaczynając od siebie już 
lokalnie możemy zrobić w tej kwestii bardzo 
dużo.  

red.
W ostatnich latach dużo mówi się 

o potrzebie ochrony środowiska na-
turalnego oraz przedsięwzięciach or-
ganizowanych przez różne instytucje 
lokalne, samorządowe lub wyższego 
szczebla w tym zakresie. Ziemia, na 
której żyjemy, jest jedyna i niepowta-
rzalna, jest ewenementem w otaczają-
cym nas wszechświecie. 

Projekt skierowany do dzieci i mło-
dzieży szkół i przedszkoli z terenu 
Gminy Nadarzyn. 

Cele szczegółowe:  
- Uświadomienie uczniom, że mają 
wpływ na stan środowiska naturalne-
go w swoim miejscu zamieszkania; 
- Podniesienie świadomości ekolo-
gicznej;
- Podjęcie działań na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego; 
- Wdrażanie nawyków sprzyjających 
zrachowaniom proekologicznym;
- Wpajanie uczniom potrzeby ochro-
ny środowiska naturalnego; 
- Korzystanie z różnych źródeł w celu 
wyszukania informacji na tematy pro-

ekologiczne;
- Zaznajomienie uczniów z podstawo-
wymi zasadami ochrony środowiska; 
- Poznanie metod walki ze śmieciami 
i ich segregacja; 
- Uświadomienie uczniom znaczenia 
pojęcia ekologia; 
- Rozwijanie kreatywności dzieci  
i młodzieży. 

Harmonogram imprez 
otwartych organizowanych 
dla wszystkich placówek 

oświatowych Gminy Nadarzyn: 
1. Manifestacja Ekologiczna z okazji 
Dnia Ziemi – 30 kwiecień 2014 – Ry-
nek Nadarzyn – współorganizator 
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie – os. odp. SP Kosto-

wiec – impreza skierowana do wszyst-
kich placówek Gminy Nadarzyn bio-
rących udział w Eko Top 2014. 
Nasadzenia krzewów na terenie Gim-
nazjum. 
2. Pożegnanie Lata – 23 września 
2014 Stadion GOS w Nadarzynie – 
os. odp. Zbigniew Reluga, Agnieszka 
Haba-Czajńska. – impreza skierowa-
na do wszystkich placówek Gminy 
Nadarzyn biorących udział w Eko 
Top 2014 
3. Eko konferencja pod hasłem 
„Przyjazny Las” – październik 2014 

– Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie – os. odp. Agnieszka 
Haba-Czajńska. – impreza skierowa-
na do wszystkich placówek Gminy 
Nadarzyn biorących udział w Eko 
Top 2014, 
- Rozstrzygnięcie konkursów o te-
matyce EKO organizowanych w pla-
cówkach. 
- Referat wygłoszony przez strażnika 
Straży Gminnej. 
4. Puszczanie łódek na stawie w Parku 
Młochowskim (laureaci konkursów 
rozstrzygniętych w poszczególnych 
placówkach na łódkę z EKO pro-
duktów) – os. odp. Zbigniew Reluga 
– impreza skierowana do wszystkich 
placówek Gminy Nadarzyn biorących 
udział w Eko Top 2014 
5. EKO marsz dla nauczycieli szkół 

Gminy Nadarzyn Nordic Walking – 
kwiecień/maj – os. odp. Piotr Beńko 
– impreza skierowana do wszystkich 
placówek Gminy Nadarzyn biorących 
udział w Eko Top 2014.

  Ponadto każda z publicznych pla-
cówek oświatowych będzie organiza-
torem imprez skierowanych bezpo-
średnio do dzieci i młodzieży do nich 
uczęszczających. 

Koordynator projektu: 

Agnieszka Haba -Czajańska

I Nadarzyński Eko Top 2014 
- promujący tematykę ekologiczną w ramach Ogólnogminnego Projektu 
Ekologicznego. Patronat honorowy imprezy - Wójt Gminy Nadarzyn. 

Nadarzyn maj 2013 r. - marsz ekologiczny organizowany od kilku lat, połączony z wystawami, konkursami  

o tematyce ekologicznej.
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REGULAMIN:
I. Cel: 
- promowanie zdrowego stylu życia;
- wyrabianie poczucia wrażliwości 
estetycznej;
- budowanie poczucia własnej 
wartości i rozwijanie wyobraźni;
- popularyzacja działań plastycznych  
i poszerzanie wiedzy z zakresu 
różnych technik plastycznych.
II. Organizator Konkursu: 
Gminne Ognisko Dziecięco - Mło-
dzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie.
III. Adresaci: konkurs kierowany 
jest do przedszkoli, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, placó-
wek wsparcia dziennego, świetlic śro-
dowiskowych i socjoterapeutycznych. 
IV. Kategorie:
praca indywidualna, praca zbiorowa.
V. Kategorie wiekowe:
- do lat 6, 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.
VI. Prace konkursowe: format prac 
A3, A2, technika dowolna. 
W konkursie mogą brać udział wyłą-
czenie prace do tej pory niepubliko-
wane i nienagradzane. Uczestnik kon-
kursu może zgłosić 1 pracę, placówka 
maksymalnie 5 prac. Spośród nade-

słanych prac Jury (wybrane przez 
Organizatora) wybierze trzy prace  
z każdej kategorii: 1 miejsce oraz  2 
wyróżnienia. 
Kryteria oceny: samodzielność, po-
mysłowość, staranność wykonania, 
wyraz artystyczny.
O wynikach konkursu rozdaniu na-
gród laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub mailowo. Informa-
cja będzie również dostępna na stro-
nie Organizatora: 
www.ognisko.nadarzyn.pl.
Decyzje Jury są ostateczne i prawnie 
wiążące dla wszystkich uczestników 
konkursu.
VII. Opis i dostarczenie prac:
Prace powinny zawierać metryczkę 
przyklejona z przodu pracy, zawierającą:
- pełne imię i nazwisko, wiek autora
- placówka (nazwa, dokładny adres, 
nr telefonu, email);
- pełne imię i nazwisko instruktora/
nauczyciela;
-do prac należy dołączyć listę zbior-
czą uczestników biorących udział w 
konkursie.
VIII. Uczestnictwo w Konkursie 
jest bezpłatne. 
IX. Nagrody: 

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rze-
czowe . 
2. Prace nagrodzone i wyróżnione 
zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej.
3. Wręczenie nagród nastąpi  
1 czerwca 2014 r. (niedziela) mię-
dzy godz. 15-16 podczas VI Pikni-
ku Rodzinnego 
XI. Terminy: zgłoszenie prac kon-
kursowych do 16 maja 2014 r., po 
tym terminie prace nie będą przyj-
mowane. Ocena prac 19 maja 2014 r.
Otwarcie wystawy pokonkurso-
wej, rozdanie nagród  1 czerwca 
2014 podczas Pikniku Rodzinne-
go w siedzibie GODM „Tęcza”  
w Nadarzynie, ul. Kościelna 2 
(plac przy kościele ). 
Organizator zastrzega sobie prawo 
do bezpłatnej reprodukcji i publikacji 
nadesłanych na konkurs prac konkur-
sowych. Nadesłanie prac na konkurs 
jest jednoznaczne z uznaniem niniej-
szego regulaminu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE!

Krystyna Masłowska 
                Dyrektor GODM „Tęcza”                                                                            

Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe “Tęcza”
Zapraszamy do wzięcia udziału 
w I Ogólnopolskim Konkursie
V edycji “Barwy dzieciństwa” 
Tegoroczne hasło konkursu:

“Recepta na zdrowy styl życia rodziny” 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie - ogłoszenie w sprawie nadania medali 
za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o  zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych na pobyt stały na tere-
nie gminy Nadarzyn, które w latach 2013 – 2014 obchodziły lub będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Małżonkowie, którym przypada ten Jubileusz proszeni są o złożenie pisemnych wniosków w tej sprawie do dnia 31.05.2014 r. 
Osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego na terenie naszej gminy zobowiązane są do dostarczenia skróconego odpisu 

aktu małżeństwa.
Dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska  nr 24,  pok. 226, (I piętro) oraz pod 

numerem telefonu 22 729 81 85 wew. 130. Ponadto prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które obchodzą w tym roku, lub już wcześniej obchodziły 
Jubileusz 60 - lecia Pożycia Małżeńskiego, a którym przyznano już medal za 50 - lecie pożycia. 

Iwona Malinowska  - Kierownik USC
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Dawne i obecne tradycje, obrzędy 
i zwyczaje są prawdziwym skarbem i 
dziedzictwem Narodu i szkoda było-
by zamknąć je w kufrze zapomnienia. 
Powszechna laicyzacja, cywilizacyjny 
postęp oraz przenikanie się kultur róż-
nych narodowości sprawiają, że tracą 
na atrakcyjności, a nawet obumierają. 
Brakuje też historycznego przekazu 
o najdawniejszych pogańskich i sło-
wiańskich wierzeniach i zwyczajach, 
a często jedynym ich źródłem są ob-
rzędy ludowe mocno zakorzenione w 
niektórych regionach Polski i te, które 
przeniknęły do kultury chrześcijań-
skiej, ale w nowej już szacie. Dawne 
tradycje, obrzędy i zwyczaje stanowią 
bogate źródło informacji o codzien-
nym życiu, świętowaniu i wierzeniach 
naszych przodków. Może warto oca-
lić od zapomnienia tę swoistą kultu-
rę, głównie jako pamiątkę, piękną 
fotografię z przeszłości, ale również 
w aspekcie oddziaływań wychowaw-
czych w budowaniu odrębności i toż-
samości narodowej w jednoczącej się 
Europie. 

Połączenie zabawy z konkursem 
wiedzy w pierwszy dzień wiosny jest 

Pierwszy Dzień Wiosny w Ruścu  
– bitwa na tradycje

wspaniałą okazją, aby tradycji stało 
się zadość. Już trzeci rok organizuje-
my w naszej szkole współzawodnic-
two międzyklasowe. Starsi ucznio-
wie walczą o Złote Galoty Moreny,  
a maluchy o Słodkiego Wielkanoc-
nego Kurczaka. W tegorocznych za-
wodach zwycięzcą zostały klasy VIA 
i IIIC. 

Aby przybliżyć atrakcyjność naszej 
zabawy, pragnę opowiedzieć o nie-
których konkurencjach. Pytania doty-
czące wiedzy obejmują cały rok ob-
rzędowy (wcześniej została wykonana 
gazetka, która posłużyła uczniom za 
„podręcznik”). Stałym programem 
imprezy jest robienie marzanny i 
układanie zabawnej rymowanki na 
przywitanie wiosny oraz staropolskie 
zabawy z ugotowanymi jajami: „wy-
bitka” polegająca na uderzaniu jajem 
o jajo i rzucanie do siebie dwoma ja-
jami jednocześnie. Najwięcej jednak 
śmiechu wzbudzają oracje puchero-
ków – zabawnie przebrani uczniowie 
staropolskim językiem wypowiadają 
lub wyśpiewują orację: (Czytaj: oracja 
po staropolsku na kolejnej stronie)  

W tym roku zaprosiliśmy również 

adiunkta z Muzeum Etnograficznego 
(obchodzi ono swój jubileusz - 125 -le-
cia), panią Klarę Sielicką-Baryłkę, któ-
ra przygotowała dwugodzinną prezen-
tację o obrzędach okresu wiosny i lata. 

Wiosna w obrzędowości ma niezwy-
kle bogatą tradycję, w której wyraźnie 
widać przeplatające się ze sobą zwy-
czaje pogańskie i chrześcijańskie. Do 
takich należą np. obchody z wózkami 
dyngusowymi lub kurcarskimi (cho-
dzenie z kogutem symbolizującym 
męskość, płodność i siły witalne). Mło-
dzieńcy ciągnęli ozdobne wózki, pole-
wając wodą dziewczęta i śpiewając za-
lotne piosenki. Natomiast przebierań-
cy, nazywani słomiakami lub dziadami 
śmiguśnymi, chodzili po wsi w milcze-
niu, a o datki prosili na migi, gwiżdżąc 
i chrząkając. Jednak najbardziej sza-
leńcze zabawy i figle rozpoczynały się  
w nocy (zwanej też „diabelską nocą”) 
z niedzieli na poniedziałek wielkanoc-
ny. Pomysły i żarty młodzieży były 
niewyczerpane. Na przykład wypusz-
czano bydło z obór i wpędzano je w 
zagony, wciągano na kalenice dachów 
rozebrane na części wozy, wieszano 
na drzewach narzędzia gospodarcze, 

O Ś W I A T A

Nauka  przez zabawę

Fot. arch.szkoły
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Pochwalony, pochwalony duża copka, wąs smolony.
Pucheroki, nieboraki od domu do domu do drzwi pukają…
Popatrzcie się na mnie i rzetelnie obsłużcie
I duże jajeczka do koszyka włóżcie.
Żebym se nie myślał, żeście bardzo skąpi.
Kto pucheroka polubi, ten do nieba wstąpi.
A moja gosposiu, nie trzymajcie mnie długo, 
Bo mnie sąsiadeczka oczekuje drugo.
Wygląda, wygląda po pupie się maco,
Kaj mój pucherocek po świecie się obraco.
A kaj mi nic nie docie, to mnie pogniwocie.
To wom wszystkie gorki porozbijam, co na piecu mocie.

przewracano latryny, zatykano komi-
ny, smarowano szyby okienne błotem, 
smołą lub farbą. Nie były to zbyt chwa-
lebne zwyczaje i niejeden gospodarz 
był zmuszony czuwać w tę noc.   

Jedną z najstarszych tradycji ludo-
wych są obchody nocy świętojańskiej, 
zwanej Sobótką. Ta najkrótsza noc 
zachęcała głównie młodych ludzi do 
zabaw i zachowań o charakterze ma-
gicznym. Palenie świętego ognia, pusz-
czanie wianków, tańce, śpiewy miały 
zjednać bóstwa, by chroniły plony 
przed ogniem i wodą, oraz wyprosić 
rychłe zamążpójście. Odważne dziew-
częta szukały nocą ziela miłości.  

Pięknym zwyczajem było majenie 
domów /w sobotę przed Zielonymi 
Świętami gospodarz ścinał ukwieco-
ne gałęzie i zawieszał je nad drzwiami 
lub oknami – kwiaty symbolizowały 
języki ognia, znane z biblijnego opisu 
Zesłania Ducha Świętego/albo ubie-
ranie maja/wieczorem w ostatni dzień 
kwietnia dziewczęta ubierały na powi-
tanie maja drzewo rosnące przy domu, 
zdobiono je kwiatami i wstążkami/.  
A w oktawie Bożego Ciała dziewczęta 
wiły wianki z kwiatów i ziół. Poświęco-
ne miały chronić przed chorobami.

Umiejętność świętowania i związa-
ne z nimi zwyczaje, obrzędy i obyczaje 

wyrażają i kształtują naszą społeczną 
wrażliwość i jak twierdzi Barbara Ogro-
dowska, znany etnograf, określają nasz 
temperament, nasz narodowy charak-
ter. Ponadto kształtują światopogląd i 
postawę wobec dziedzictwa  oraz po-
czucie tożsamości regionalnej i narodo-
wej. Tak więc utrzymujący się zwyczaj 
świętowania pierwszego dnia wiosny 
we wszystkich niemalże szkołach jest 
piękną, radosną i pożyteczną lekcją  
o kulturze  człowieka i narodu.

  
Krystyna Nowocień - SP Rusiec 

Źródło: B. Ogrodowska, Święta Polskie. Tradycja i 
obyczaj, Wydawnictwo Alfa, Warszawa1996

Tekst 1 - Oracja po staropolsku Rozwiązywanie zadań konkursowych

Artystyczna część powitania wiosny. 

21 marca w naszej szkole zaczął 
się od niezwykle barwnego wiosenne 
go przedstawienia przygotowanego 
pod kierunkiem p. Kasi Krysik, przez 
uczniów uczęszczających do świetlicy 
szkolnej. 

Następnie wszyscy uczniowie wraz 
z wychowawcami, nauczycielami  
i chętnymi rodzicami udali się do par-
ku w Młochowie, by wziąć udział w 

   Przywitanie Wiosny w SP Młochów

marszobiegu z przeszkodami.
 Celem imprezy sportowej było: 

propagowanie zdrowego stylu życia, 
zabawa fair play, integracja społecz-
ności szkolnej poprzez gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, a także zwró-
cenie uwagi na zabytki przyrodni-
cze i architektoniczne znajdujące się  
w bliskim sąsiedztwie szkoły. 

Zanim jednak rozpoczęły się zma-

gania sportowe, cała społeczność 
szkolna wykonała wspólną rozgrzew-
kę, którą poprowadziła nauczycielka 
wychowania fizycznego. 

Następnie uczniowie zostali po-
dzieleni na dwie grupy. Młodsze dzie-
ci z  klas 0-III zostały w pobliżu ko-
ścioła, a starsi uczniowie z klas IV-VI 
poszli nad staw. 

Wszyscy uczniowie we wspaniałym 
stylu ukończyli swoje trasy i udali się 
na boisko szkolne gdzie dla każdego 
przygotowana była kiełbaska z ogni-
ska i ciepła herbata, ufundowane 
przez Radę Rodziców SP w Młocho-
wie. Kto miał jeszcze siłę i chęć na 
zabawę, mógł pograć w piłkę lub inne 
gry.

Wszystkim uczniom bardzo po-
dobał się pierwszy dzień wiosny, 
tzw. dzień wagarowicza, spędzony… 
w szkole!

Aldona Dunajewska - Burek
nauczyciel wychowania fizycznego 

w SP w Młochowie

Fo
t. 

ar
ch

.s
zk

oł
y

Fot. arch.szkoły
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  Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Nada-
rzynie informuje, że dysponujemy 
książkami o tematyce uzależnień. 
Osoby zainteresowane zapraszamy 
do siedziby GKRPA . 

Punkty 
Konsultacyjno - Informacyjne:
Oferta Punków Konsultacyjno-Infor-
macyjnych- skierowana jest do miesz-
kańców z terenu Gminy Nadarzyn,  
a w szczególności z rodzin z proble-
mami alkoholowymi i ofiar przemocy 
w rodzinie. 
	 Psycholog
Psycholog przyjmuje w Punkcie Kon-
sultacyjnym dwa razy w tygodniu: 
środy 17.00-19.00 i piątki 9.30-11.30. 
Zapisy w dniach przyjęć, Pl. Ponia-
towskiego 42 (wejście od strony Ron-
da Armii Krajowej), tel. 22 729-82-74

	 Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych/ Pełnomocnik Wójta ds. 
uzależnień
Porady w zakresie przeciwdziałania 
przemocy i spraw dotyczących pod-
jęcia leczenia związanego z uzależnie-
niami.
Wtorki od godz.16.15-18.00; Pl. Ponia-
towskiego 42 (wejście od strony Ronda 
Armii Krajowej), tel.22 729 82 74
	 Prawnik 
Poradnictwo specjalistyczne obej-
mujące zakres spraw rodzinnych i 
opiekuńczych (dla klientów Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nadarzynie). Zapisy pod numerem 
telefonu 22 739 73 20 w siedzibie 
GOPS, ul. Mszczonowska 24.
	 Mityngi AA
Spotkania ludzi dążących do trzeź-

P O M O C  S P O Ł E C Z N A

Gimnazjum w Nadarzynie 

wości; podczas których mężczyźni 
i kobiety „dzielą się nawzajem doświad-
czeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym  
w wyzdrowieniu z alkoholizmu”- źródło: 
Preambuła AA. 
Spotkania odbywają się w każdą nie-
dzielę w godzinach 16.00 - 18.00  
w domu parafialnym w Nadarzynie, 
ul. Kościelna 2.

Dnia 31 marca w Gimnazjum  
im. św. Jana Pawła II odbyły się nie-
codzienne warsztaty języka niemiec-
kiego. Na zaproszenie nauczycielki 
języka niemieckiego p. Joanny Lis go-
ściła w gimnazjum lektorka „Deutsch 
– Wagen - Tour” z Lublina, Pani 
Katarzyna Żurawska. 

”Deutsch -Wagen-Tour” jest pro-
jektem realizowanym od 2009 roku 
przez Goethe-Institut w Warszawie 
we współpracy z Polsko-Niemiecką 
Izbą Przemysłowo-Handlową. Celem 
projektu„Deutsch-Wagen-Tour” jest 
popularyzacja nauki języka niemiec-
kiego w Polsce oraz zwiększenie mo-
tywacji uczniów do nauki języków 
obcych.

Uczniowie gimnazjum doświad-
czyli na własnej skórze, że bez ksią-
żek można nauczyć się języka nie-

- warsztaty języka niemieckiego “Deutsch - Wagen -Tour”

mieckiego miło i z pożytkiem. Brali 
oni udział w różnorodnych zabawach 
edukacyjnych, które nie tylko pozwa-
lały im wykorzystać poznane słow-
nictwo niemieckie, ale i  nauczyć się 
wielu innych pojęć i zagadnień zwią-
zanych z tym językiem. Uczniowie 

otrzymali za udział różnych konku-
rencjach drobne upominki związane 
z Deutsch-Wagen-Tour. Ta lekcja na 
długo pozostanie w ich pamięci.

Joanna Lis

 Nauczyciel języka niemieckiego  

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II

Informacja
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Uczestnicy warsztatów

Przypominamy, iż 

WSZYSTKIE PORADY 
I KONSULTACJE  

UDZIELANE 
SĄ BEZPŁATNE!

Krystyna Masłowska 

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Fot. arch. szkoły
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B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, 
tel. 22 720 08 67; strazgminna@nadarzyn.pl

Jednym z wielu zadań, jakie na-
kłada na straże gminne i miej-
skie ustawa jest inicjowanie  
a także uczestnictwo w działa-
niach mających na celu zapobie-
ganie popełniania przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom krymi-
nogennym i współdziałanie w tym 
zakresie z organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami spo-
łecznymi.

Realizując ten obowiązek Straż 
Gminna w Nadarzynie prowadzić bę-
dzie w najbliższych miesiącach działa-
nia profilaktyczno – edukacyjne wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej związane  
z dbałością o środowisko. Prócz przy-
łączenia się do Ogólnogminnego Pro-
jektu Ekologicznego pod patronatem 
Wójta Gminy Nadarzyn – Nadarzyń-
ski EKO TOP 2014, którego program 
dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Nadarzyn, na dzień 
12 maja br. Straż Gminna zapla-
nowała Gminny Dzień Sprzątania 
Świata. Informacja o przedsięwzię-
ciu została przekazana dyrektorom 
szkół, przedszkoli, NOK – u a także 
GODM „TĘCZA”, którzy zadeklaro-
wali udział 1190 podopiecznych wraz 
z opiekunami oraz wskazali miejsca, 
które będą przez nich sprzątane. W 
ramach działań uczestnicy zostaną 
wyposażeni w worki oraz rękawiczki 
nieodpłatnie dostarczone przez firmę 
HETMAN, która odbierze wszystkie 
zebrane śmieci.

W tym miejscu chcę gorąco zachę-
cić wszystkich z Państwa do udziału 
w Gminnym Dniu Sprzątania Świata. 
Swoje uczestnictwo można zgłosić w 
siedzibie Straży Gminnej w Nadarzy-
nie, gdzie przekazane zostaną szcze-
gółowe informacje, co do czasu i 
miejsca działań, jak też we własnym 
zakresie posprzątać wybrany przez 
siebie teren.

Ponadto Strażnicy będą przepro-
wadzać w placówkach oświatowych 
pogadanki z zakresu ekologii, w tym 
segregowania śmieci, szkodliwości dla  
środowiska w przypadku porzucania 
śmieci  miejscach do tego nie prze-
znaczonych. Najbliższe spotkanie 
planowane jest w Szkole Podstawowej 
w Ruścu, gdzie zostanie przeprowa-
dzona pogadanka pt. „Skąd się biorą 
góry śmieci”. Tematyka będzie oma-
wiana przez funkcjonariusza Straży 
Gminnej w Nadarzynie wspólnie ze 
specjalistą ds. Ochrony Środowiska 
firmy HETMAN.

Kolejną inicjatywą nadarzyńskich 
strażników jest ogłoszenie w cza-
sie pogadanek konkursu na hasło, 
które umieszczone zostanie na to-
rebkach i plakatach informujących  
o konieczności sprzątania po swoich 
zwierzętach. Wzorem innych miast 
chcemy, by znalazły się na terenie 
naszej gminy miejsca wyposażone  
w dystrybutory, z których można 
będzie wziąć zestawy higieniczne do 
sprzątania po swoich pupilach. Wie-
rzymy, że dzięki temu, jak również 
edukacji społeczeństwa trawniki, 
skwery czy chodniki będą utrzymane 
w należytej czystości.

Należy tu wspomnieć również  
o możliwości przekazywania tzw. 
„elektro – śmieci”, których zbiórką 
zajmuje się Przedszkole w Nadarzy-
nie, którego podopieczni doskonale 
poinformowani są o szkodliwości 
porzucania tego typu sprzętów np.  
w lasach.

Korzystając z uprzejmości Komen-
danta Staży Miejskiej m. st. Warsza-
wy zaprosiliśmy „Teatr na straży”, 
którego aktorzy – funkcjonariusze 
z Referatu Profilaktyki wystąpią  
w spektaklu pt.: „O Florce, któ-
ra chciała zostać piłkarzem”, trak-

tujący o bezpieczeństwie dzieci  
i młodzieży. Spektakl dedykowa-
ny jest uczniom klas 1 – 3 i z uwa-
gi na liczbę dzieci byłby wystawiony  
w dwóch turach w sali widowiskowej-
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

W związku z sygnałami mieszkań-
ców dotyczącymi nieprawidłowości 
w oznakowaniu ulic, funkcjonariusze 
SG w ramach codziennej służby prze-
prowadzają lustrację oznakowania. 
Ponadto zwróciłem się do wszystkich 
Sołtysów z prośbą o przekazywanie 
uwag i sugestii dotyczących braku-
jącego jak też zbędnego oznakowa-
nia, które to informacje posłużą do 
sporządzenia zbiorczego zestawienia  
i przekazania zarządcom dróg z wnio-
skiem o podjęcie stosownych działań. 
Jako jedną z najuciążliwszych spraw, 
mieszkańcy przedstawiają brak wła-
ściwego oznakowania dróg pod ką-
tem ograniczeń „tonażowych”, co 
powoduje przejazd pojazdów cięż-
kich po drogach, które nie są do tego 
przystosowane, bez możliwości wy-
ciągnięcia wobec kierujących konse-
kwencji prawnych.

Adam Piskorz 

Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Fundacja Kultury 
Informatycznej 

zaprasza na  
otwarte spotkanie czwartkowe 
Wiosenne impresje autorów  

z Klubu Literackiego
„Nasza twórczośc”

w dniu 8 maja 2014 r. 
o godz. 18.30 

Centrum Edukacyjne 
w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26 

Wstęp wolny
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Nadarzyńskie  kryminałki

• W dniu 3 marca 2014 r. w wyni-
ku uzyskanej informacji, policjanci 
z Nadarzyna dokonali zatrzymania 
ukrywających się na terenie gm. Nada-
rzyn, dwóch osób poszukiwanych od 
wielu miesięcy przez jednostki Policji 
w Grudziądzu i Wierzbicy. Zatrzy-
mani – kobieta i mężczyzna – jak się 
okazało od pewnego czasu pracowali  
i mieszkali razem na terenie jednego z 
gospodarstw, w skuteczny (aż do tego 
momentu) sposób utrudniając wy-
konanie orzeczonych wobec nich kar 
pozbawienia wolności. Po wykonaniu 
czynności zatrzymani zostali doprowa-
dzeniu do osobnych Zakładów Kar-
nych w Warszawie.     

•  W dniu 5 marca 2013 r. do Komi-
sariatu Policji w Nadarzynie, dotarła 
informacja o dziwnym zdarzeniu. Do 
firmy spedycyjnej zgłosili się mężczyź-
ni, którzy pracowali w zagranicznej 
firmie przewozowej. Okazało się, że 
dysponowali zleceniem na przewóz 
papierosów o wartości około 1 mi-
liona złotych. Problem polegał na 
tym, że spedytor nie miał na stanie 
żadnych wyrobów tytoniowych. Kie-
dy skontaktował się z kontrahentem  
z Mołdawii otrzymał informację, że 
osoby, które zgłosiły się po towar to 
najprawdopodobniej oszuści. Według 
pokrzywdzonego wcześniej dwukrot-
nie zobowiązywali się do przewiezienia 
towarów, lecz one nigdy nie dotarły 
do odbiorcy, wobec czego sprowoko-
wał ich do działania, zlecając kolejny 
transport. Jak się okazało wszystkie 
dokumenty będące w posiadaniu męż-
czyzn, którzy zgłosili się do spedytora 
były nieprawdziwe, począwszy od do-
kumentów stwierdzających tożsamość, 
poprzez dokumenty pojazdu ciężaro-
wego jakim przyjechali, aż po doku-
menty przewozowe. Obaj mężczyźni 
podający się za obywateli Łotwy, zosta-

li zatrzymani do wykonania czynności 
procesowych. Z uwagi na wyjątkowość 
zdarzenia oraz liczne wątki sięgające 
Mołdawii, Słowenii i Ukrainy, dalszym 
wyjaśnianiem sprawy zajęli się poli-
cjanci z wydziału zwalczającego prze-
stępczość gospodarczą w Pruszkowie. 
Przeprowadzone czynności doprowa-
dziły do ustalenia prawdziwych per-
sonaliów osób oraz zebrania danych 
wskazujących na zamiar niewywiązania 
się z umowy. Zgromadzony materiał 
został poddany ocenie sądu, który 
przychylił się do wniosku o zastoso-
wanie trzymiesięcznego aresztu wobec 
zatrzymanych 40 i 32-latka.

•  W dniu 17 marca 2014 r. policjan-
ci z Komisariatu Policji w Nadarzynie 
dokonali zatrzymania Piotra S. miesz-
kańca Pruszkowa, który dopuścił się 
przywłaszczenia samochodu, który zo-
stał mu powierzony w celu wykonania 
naprawy blacharsko-lakierniczej. Kilka 
dni wcześniej o tym zdarzeniu powia-
domił Policję właściciel samochodu, 
zaniepokojony przedłużającą się na-
prawą i brakiem rzeczowego kontaktu 
z wykonawcą usługi. Zatrzymany męż-
czyzna dość szybko przyznał się do 
dokonania przestępstwa i wyjaśnił, iż 
warty kilka tysięcy samochód, sprzedał 
za kilkaset złotych mężczyźnie, pracu-
jącemu w skupie złomu k. Brwinowa. 
Zatrzymany paser przyznał się do na-
bycia samochodu i jego utylizacji. Obu 
zatrzymanym przedstawiono zarzuty 
popełnienia przestępstwa i po sporzą-
dzeniu aktu oskarżenia, akta sprawy 
przekazano prokuratorowi.     
 
•  W marcu 2014 r. policjanci z Nada-
rzyna dokonali również zatrzymania 
sprawcy kradzieży energii elektrycznej 
w Wolicy, dwóch nietrzeźwych kieru-
jących pojazdami mechanicznymi oraz 
jednej osoby w związku z realizacją na-
kazu doprowadzenia do Zakładu Kar-
nego, a także odnaleźli poszukiwany 
pojazd.   

  Po raz kolejny chciałbym gorąco za-
apelować do osób starszych, a także ich 
bliskich, aby przestrzec przed sprawca-
mi dokonującymi przestępstw metodą 
na tzw. „wnuczka”. Przestępstwo to 

polega na wyłudzeniu pieniędzy przez 
osoby podające się w rozmowach tele-
fonicznych za członków rodziny (wnu-
czek, syn, córka), ewentualnie funkcjo-
nariuszy państwowych (policjant, pro-
kurator, adwokat), pod pozorem nagłej 
potrzeby pożyczenia pieniędzy, do sfi-
nansowania okazyjnego zakupu samo-
chodu, działki budowlanej, czy też za-
płacenia za leczenie lub opłacenia np. 
adwokata po zaistniałym wypadku dro-
gowym. Wspólnym i zawsze występu-
jącym elementem „gry” podejmowanej 
z pokrzywdzonym przez sprawcę jest 
okoliczność, gdzie po odbiór pieniędzy 
wysyłana jest osoba obca, a sprawca 
podający się za członka rodziny twier-
dzi, iż osobiście pieniędzy odebrać nie 
może i wysyła w tym celu znajomego. 
Pod żadnym pozorem nie można pie-
niędzy przekazywać osobom obcym,  
a prośbę o pożyczkę należy koniecznie 
zweryfikować dzwoniąc do rzeczywi-
stego członka rodziny pod sobie znany 
numer telefonu lub przez nawiązanie  
z nim osobistego kontaktu. Szczegól-
nie narażone są osoby starsze, samot-
nie zamieszkujące lub samotnie prze-
bywające w domu w ciągu dnia, a po-
siadające w mieszkaniu stacjonarny te-
lefon. Sprawcy typują ofiary na podsta-
wie „starych” książek telefonicznych, 
wybierając osoby, których dziś niepo-
pularne imiona, mogą wskazywać na 
podeszły wiek. Ostatnio na terenie gm. 
Nadarzyn doszło do dokonania jedne-
go tego rodzaju przestępstwa i kilku na 
szczęśnie nieskutecznych prób.   

   Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogą-
cych pozostawać w zainteresowa-
niu Policji, a zdecydują się na ich 
przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowości. Wszelkie infor-
macje oraz niepokojące sygnały 
związane z Państwa bezpieczeń-
stwem, proszę zgłaszać bezpo-
średnio do Dyżurnego Komisa-
riatu Policji w Nadarzynie, pod nr 
tel. 22 729 81 77.

Witold Gołyński 

Komendant Komisariatu Policji 

w Nadarzynie 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15, 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 
Działania ratow-

niczo - gaśnicze naszej jednost-
ki: 03.03.2014 r. udział zastępu w 
gaszeniu pożaru sadzy kominowych  
w budynku jednorodzinnym w Woli-
cy przy ul. Kortowej, działania zosta-
ły podjęte o godz. 17.18.
W okresie od 05.03.2014 r. do 
14.03.2014 r. interweniowaliśmy 10 
razy do pożarów suchych traw na te-
renie naszej gminy jak również dwa 
razy poza terenem. Dysponowani by-
liśmy przez Państwową Straż Pożarną 
z Pruszkowa w różnych godzinach do 
tych zdarzeń. Interwencje podejmo-
waliśmy w Parolach, Starej Wsi, Nada-
rzynie, Wolicy oraz Żółwinie i Tereni 
(Gmina Brwinów).
14.03.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru sadzy kominowych w bu-
dynku jednorodzinnym w Kajetanach 
przy ul. Rolnej, działania zostały pod-
jęte o godzinie 22.45.
15.03.2014 r. W tym dniu przez naszą 
Gminę przetoczyła się silna wichura 
która wyrządziła wiele strat w drze-
wostanie oraz uszkodziła dach domu 
mieszkalnego w Ruścu przy ul. Glicy-
nii. Do usuwania zwalonych drzew w 
naszej gminie PSP Pruszków dyspo-
nowało nas 10 razy, a wraz z OSP Żół-
win nasze dwa zastępy zabezpieczały 
uszkodzony dach tegoż domu. Tego 
dnia podjeliśmy 11 interwencji.
17.03.2014 r. wyjazd zastępu do zwalo-
nego drzewa, działania zostały podjęte 
o godzinie 12.54.
18.03.2014 r. godz. 22.12., wyjazd jed-
nego naszego zastępu do rzekomego 
pożaru baraku w Wolicy, po przyby-
ciu pod wskazany adres (ul. Wspólna) 
okazało się że jest to fałszywy alarm. 
19.03.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru sterty suchego siana w Sta-
rej Wsi przy ul. Jemiołowej; działania 
podjęliśmy o godz. 10.12. Na miejscu 
zdarzenia obecna Straż Gminna oraz 
jeden Zastęp PSP Pruszków.
20.03.2014 r. udział zastępu w usuwa-
niu skutków silnego wiatru. Usunięcie 
zwalonego drzewa z drogi gminnej, 
działania zostały podjęte o godz. 7.26.
Kolejne dni ciepła i kolejne wezwania 
do pożarów suchych traw tym razem 
20 i 21 dwie interwencje w Wolicy przy 
ul. Sękocińskiej i jeden w Starej Wsi ul. 

Pieczarkowa, działania podejmowane w 
godzinach popołudniowych i nocnych 
w jednym przypadku przez 2 zastępy.
26.03.2014 r. udział 2 zastępów  
w usuwaniu skutków wypadku dro-
gowego do którego doszło z udzia-
łem samochodu osobowego i cię-
żarowego w miejscowości Paszków  
al. Katowicka. Działania zostały podjęte  
o godz. 10.23 i polegały na udzieleniu 
pomocy przedmedycznej jednej oso-
bie poszkodowanej w tym zdarzeniu. 
Na miejscu obecne dwa Zastępy PSP 
Pruszków, WRD Pruszków oraz Po-
gotowie Ratunkowe Pruszków.
27.03.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków wypadku drogowego  
z udziałem pieszego do którego do-
szło Stasinek przy ul. Błońskiej. Do 
zdarzenia zadysponowani zostaliśmy 
o godzinie 20.20, działania jakie pod-
jęliśmy na miejscu to: udzielenie po-
mocy przedmedycznej osobie potrą-
conej przez samochód, zabezpiecze-
nie miejsca akcji oraz jego oświetlenie, 
przekazanie osoby poszkodowanej 
Pogotowiu Ratunkowemu z Mrokowa. 
Na miejscu obecna WRD Pruszków.

28.03.2014r. udział zastępu w usu-
waniu plamy rozlanych płynów eks-
ploatacyjnych po kolizji drogowej do 
której doszło w Młochowie przy ul. 
Plantowej. Do zdarzenia zadyspono-
wani zostaliśmy o godzinie 11.49.
29.03.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy w Kajeta-
nach przy ul. Rolnej. Działania zosta-
ły podjęte o godzinie 18.18.
30.03.2014 r.  udział zastępu w gasze-
niu pożaru baraku w Wolicy przy ul. 
Wspólnej. Działania zostały podjęte o 
godzinie 1.51 i tym razem nie był to 
fałszywy alarm. Na miejsce akcji przy-
były również: jeden Zastęp PSP Prusz-
ków oraz jeden Zastęp OSP Raszyn.
31.03.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy oraz ściółki 
leśnej w Starej Wsi przy ul. Rumian-
kowej. Działania podjęliśmy o godz. 
19.14 i na miejsce akcji do pomocy 
naszemu zastępowi przybyły kolejno 
OSP Żółwin, PSP Pruszków, OSP 
Nowa Wieś.

Tanio sprzedam, okna piwniczno
 - garażowe, przedłużacze 

trójfazowe, 21. calowy telewizor
oraz glebogryzarka spalinowa  

z zapasowym silnikiem
Tel. 511 505 265

Arkadiusz Kiliński

Naczelnik OSP Nadarzyn 

Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych.

Inspektor nadzoru, Inwestor 
Zastępczy, Kierownik Budowy.

 Tel. 506 800 200 
www.axisprojekt.pl

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio korepetycji 

z matematyki i fizyki. 
Tel. 503 790 338

Księgowość i doradztwo dla firm 
z dojazdem do klienta. 

Tel. 501 103 570

Udzielam korepetycji 
z matematyki i fizyki. 

Tel. 509 834 220

Doświadczona opiekunka
dziecięca zajmie się małym 

dzieckiem. Nadarzyn i okolice.
Tel. 608 826 965

Sprzątanie, prasowanie, 
mycie okien. Tel. 664 729 758

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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Szkoła Muzyczna w Nadarzynie zaprasza na koncerty!

8 maja (czwartek) g. 18.00 - AUDYCJA KLASY ŚPIEWU
Miejsce: Aula Gimnazjum w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn 

Wystąpią: uczniowie Wydziału Wokalnego z muzyką cerkiewną klasyczną i rozrywkową.

19 maja (poniedziałek) g. 12.45 GRAMY CO ZNAMY
Koncert z cyklu „Umuzykalniamy Nadarzyn” dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum.

Miejsce: Aula Gimnazjum w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn
W programie: Nirvana, The Beatles, Adele, Margaret, Mercy, muzyka filmowa: „Harry Potter”, „Piraci z Karaibów”. Zabrzmi 

śpiew, gitary, fortepian, skrzypce, flet, saksofon.

31 maja (sobota) g. 12.30 PIKNIK RODZINNY Koncert plenerowy z okazji 5-lecia Przedszkola Jupik.
Miejsce: Przedszkole Jupik, ul. Wiśniowa 26, Nadarzyn; wystąpią: najmłodsi uczniowie Szkoły Muzycznej z pokazem 

rytmicznym i utworami na skrzypce i fortepian.
Wstęp wolny!

Kontakt: Izabela Malec, Dyrektor
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn
www.muzycznanadarzyn.pl • tel. 502 936 482 • muzyczna.nadarzyn@gmail.com

Praca na stanowisku:  Mechanik – Elektromechanik Chłodnictwa. Miejsce pracy: Tarczyn
Opis stanowiska: przeglądy, konserwacja i naprawy bieżące agregatów chłodniczych, montaż nowych agre-
gatów. Wymagania: wykształcenie techniczne (kierunkowe zawodowe lub średnie), doświadczenie w serwisie  
i konserwacji urządzeń chłodzących, przemysłowych lub w serwisie samochodowym będzie dodatkowym atutem, umiejętność posługiwania 
się dokumentacją techniczną, wysoka motywacja do pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, umiejęt-
ność samodzielnego rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, preferowane zamieszkanie w bliskiej okolicy.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, pracę w miłym, młodym zespole, pakiet 

szkoleń krajowych i zagranicznych, stałą umowę o pracę, rozbudowany pakiet socjalny, dostęp do nowoczesnych technologii. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:rekrutacja@thermoking.pl z dopiskiem ,,Mechanik Tarczyn”. 



4 (181) kwiecień 2014 23

Wiadomości Nadarzyńskie

Rozliczenia roczne



Wiadomości Nadarzyńskie

4 (181) kwiecień  201424



4 (181) kwiecień 2014 25

Wiadomości Nadarzyńskie

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

Tel. 511 289 481 

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

Wizyty po umówieniu tel. mgr rehabilitacji ruchowej B. Pawłowska 
Tel. 696 024 653 (ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn) 

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

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

K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl.Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Propozycje:
FABISIŃSKA L.: Z jednej gliny
Lena, Gośka, Marta… I Nora, któ-
ra organizuje zajęcia z ceramiki, choć 
właściwie za bardzo się na tym nie zna. 
Ma tylko w pełni wyposażony warsz-
tat, w którym pracował jej zaginiony  
w tajemniczych okolicznościach mąż.  
A przecież musi jakoś zarobić na utrzy-
manie pięciorga dzieci po tym, jak zosta-
ła zupełnie sama… Pierwsze spotkanie 
czterech kobiet nie należy do najbar-
dziej udanych. Czy może być począt-
kiem czegoś naprawdę wartościowego  
i trwałego? „Z jednej gliny” to powieść  
o przyjaźni zrodzonej w trudnych oko-
licznościach, ale przez to zdolnej prze-
zwyciężyć wszelkie przeszkody.
Autorka książki jest mieszkanką naszej gmi-
ny - w dniu 3 kwietnia br. odbyło się interesują-
ce spotkanie z jej udziałem. 
GILBERT E.: Botanika duszy
Najnowsza powieść autorki światowego 
bestsellera Jedz, módl się, kochaj. Fascynują-
ca historia niezwykłej kobiety, której ży-
cie wyprzedziło epokę. Alma Whittaker, 
bohaterka książki to pod każdym wzglę-
dem postać nieprzeciętna – o nieposkro-
mionej ciekawości świata, błyskotliwym 
intelekcie i silnej potrzebie niezależności. 
Jej historia rozpoczyna się w roku 1800,  
w Filadelfii, jednak głód wiedzy i pragnie-
nie spełnienia w miłości zawiodą ją w tak 
egzotyczne zakątki świata jak Tahiti. Czy 
znajdzie tam rozwiązanie przyrodniczych 
zagadek i tajemnic ludzkiej duszy? 

YOUSAFZAI M.: To ja, Malala
Historia pakistańskiej dziewczyny, która 
z narażeniem życia walczy o prawa ko-
biet i ich dostęp do edukacji. Gdy talibo-
wie przejęli kontrolę nad doliną Swat w 
Pakistanie, jedna dziewczynka odważyła 
się im sprzeciwić. Malala Yousafzai pod-
jęła walkę o swoje prawo do nauki. We 
wtorek dziewiątego października 2012 
r., w wieku piętnastu lat, niemal zapłaci-
ła za to najwyższą cenę. Gdy wracała ze 
szkoły, postrzelono ją w głowę z bliskiej 
odległości. Wydawało się, że nie przeży-
je. Ale cudem wyzdrowiała i los rzucił ją 
z dalekiej wioski w północnym Pakista-
nie do siedziby ONZ w Nowym Jorku. 
Szesnastoletnia Malala stała się symbo-
lem pokojowego protestu i najmłodszą 
w historii kandydatką do pokojowej Na-
grody Nobla.

W kwietniu rozpoczęła się III edycja 
akcji „Cały powiat czyta dzieciom” pod 
patronatem Starosty Pruszkowskiego 
Elżbiety Smolińskiej. Do akcji włączyła 
się także nasza Biblioteka organizując 
w gminie Konkurs Głośnego Czyta-
nia, adresowany do dzieci i młodzieży. 
W pierwszym etapie konkursu z każ-
dej szkoły wybrano dwie osoby, które 
najpiękniej zinterpretowały teksty Jana 
Brzechwy. Później, na eliminacjach 
gminnych, które odbyły się w Biblio-
tece Publicznej Gminy Nadarzyn – 

Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki 

Oddziale dla Dzieci wybrana została 
osoba, która będzie reprezentować 
naszą gminę na Wielkim Powiatowym 
Czytaniu. W tym roku etap gminny wy-
grał Jakub Piłasiewicz uczeń klasy IV ze 
Szkoły Podstawowej w Młochowie (fot.
poniżej).

Finałem akcji będzie Wielkie Powia-
towe Czytanie, które odbędzie się, jak 
co roku, w trakcie Powiatowego Dnia 
Rodziny. Laureaci eliminacji gminnych 
zaprezentują swoje umiejętności w to-
warzystwie Elżbiety Smolińskiej Staro-
sty Pruszkowskiego oraz zaproszonych 
przez nią gości. Finalista akcji otrzyma 
nagrodę ufundowaną przez Staro-
stę Pruszkowskiego i weźmie udział  
w profesjonalnych warsztatach przygo-
towanych przez znanych aktorów.

Cały Powiat Czyta Dzieciom 
– utwory Jana Brzechwy

  Z radością informujemy, że w marcu 2014 Sakrament Chrztu przyjęli: 
Tomasz Czapski, Kacper Podgórski, Oskar Kurpiewski, Maria Mori, Lucjan Mori,  
Daria Trzosowska.
Z przykrością informujemy, że w marcu odeszli z naszej Parafii: śp. Janina Ku-
charska, śp. Zdzisław Suski, śp. Jerzy Jarmoluk, śp. Edmund Walisiewicz.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

Caritas przy Parafii św. Kle-
mensa w Nadarzynie serdeczne 
dziękuje za życzliwość i wspar-
cie działań, szczególnie  w okre-
sie przed Świętami Wielkanocnymi. Za bar-
dzo duże zaangażowanie i chęć pomocy innym 
dziękujemy dzieciom i młodzieży – zwłaszcza 
harcerzom z drużyny działającej przy parafii,  
uczniom ze Szkoły Podstawowej w Nadarzy-
nie, dzieciom z Ogniska „Tęcza” oraz ich Ro-
dzicom i Opiekunom. Dziękujemy Władzom 
Gminy, Właścicielom sklepów, Ks. Probosz-
czowi i ks. Wikariuszom oraz Wszystkim 
wspierającym nasze działania.

 Stefania Łęcka 
Przewodnicząca Caritas w NadarzynieInternet: www.parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafianadarzyn@wp.pl

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

Caritas
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl
 www.nok.pl

To wydarzyło w naszych świetlicach

  Po raz trzeci zapraszamy na imprezę 
poświęconą tańcu. Wystąpi młodziut-
kie pokolenie tancerzy, szkolące się pod 
okiem NOK-owych instruktorek. Każ-
da grupa, solista, duet przygotował coś 
wyjątkowego - od hip hopu, przez tań-
ce latynoamerykańskie, jazz aż do etiu-
dy tanecznej. Zapraszamy serdecznie! 
Imprezę prowadzi Paulina Piśkie-
wicz instruktor tańca w NOK.

17 maja 2014 r. o godz 16.00 

Zatracając się w tańcu!  

Nasz Człowiek 
na Przewałce

    Z radością informujemy,  
że instruktor świetlicy NOK  
w Młochowie, aktor NOK! 

Teatru Marcin Szwed został 
zakwalifikowany do XVI Ogól-
nopolskiego Przeglądu Kabare-
towego Przewałka 2014 w Wał-
brzychu. Należy nadmienić, że 
do konkursu zgłosiło się ponad 
20 podmiotów wykonawczych 
spośród, których komisja kon-

kursowa wyłoniła zaledwie sześć. 
Przegląd odbędzie się w dniach 

9-10 maja 2014 r. 
Trzymamy kciuki!!!

Parole w pigułce
Spotkania kulinarne na stałe wpi-

sały się w kalendarz wydarzeń świetli-
cy NOK w Parolach. Za nami kolejne 
a w związku z tym pragnę podzięko-
wać Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Parol za zapewnienie produk-
tów potrzebnych podczas spotkania  
z cyklu „Poznajemy Kuchnie Świa-
ta”. Szczególnie za wyjątkowej urody 
golonki. Dziękuję również prowadzą-
cemu spotkanie Sławkowi. Zarów-
no Sławek jak i Pan Shahzad Akram 
po raz kolejny byli naszymi gośćmi 
w ramach cyklicznych spotkań kuli-
narnych. Dziękuję Panu Shahzadowi  
Akram, że nam poświęcił czas i ze-
chciał być przewodnikiem po sma-
kach, tym razem, Pakistanu. 

Bardzo dziękuję Pani Monice Ko-
łakowskiej i Katarzynie Nowak za 
podzielenie się z nami wiedzą i do-
świadczeniem podczas spotkania w 
świetlicy pt. „Jak przystawką i stołem 
podbić serca gości”.

Niedawno w świetlicy odbyły się 
także warsztaty fotograficzne pt. 
„Malowanie Światłem”. Ogromne 
podziękowania dla Sebastiana Ja-
kubowskiego i Grzegorza Iwana ze 
Stowarzyszenia Fotograficznego MI-
GAWKA za przybliżenie w sposób 
łatwy i przyjemny tematyki fotografii 
oraz świetną zabawę. Podziękowania 
również dla mojej córki Magdy za po-
moc podczas warsztatów.

Monika Majewska 

Instruktor świetlicy NOK w Parolach

18 maja 2014 r. o godz. 16.00
- z cyklu „Teatrzyk w walizce” 

zapraszamy na przedstawienie  Teatru Fantazja

MIŚ PODRÓŻNIK
Bajka muzyczno – multimedialna

Scenariusz i reżyseria: Jolanta Fijałkowska; aranżacje muzyczne: Marek Kry-
nicki,  Paweł Lucewicz. WYSTĘPUJĄ: Agnieszka Drumińska, Adam Biernat, 
Piotr Rzymyszkiewicz, Jacek Zienkiewicz

Jest jesienny dzień. Miś mieszka razem z Żuczkiem Sebastianem w dziupli drzewa. 
Pewnego razu odwiedzają Misia przyjaciele. Okazuje się, że tego dnia są urodziny 
Misia. Odbywa się przyjęcie urodzinowe, na którym Miś chce również gościom 
sprawić niespodziankę w postaci zaproszenia ich na magiczną wycieczkę do lasu, 
nad rzekę i do ZOO. Rozpoczyna się edukacyjny pokaz multimedialny. W lesie 
pokazywane są różne gatunki drzew, spotykamy zaskrońca, dzięcioła i grzyby tru-
jące. Przy okazji, zwracamy uwagę na to, jak nie należy zachowywać się w lesie. 

Wstęp: 5zł/dziecko.

Gimnastyka 60+ w NOK
wtorki i piątki, o godz. 12.15 

prowadzi:
 Agnieszka Biedrzycka Janik

Gimnastyka dostosowana do moż-
liwości osób starszych. Izometrycz-
ne ćwiczenia z elementami ogólno 
wzmacniającymi, nieobciążające krę-
gosłupa.

Racjonalne stosowanie ćwiczeń 
fizycznych w wieku starszym sku-
tecznie przeciwdziała procesom 
starzenia oraz umożliwia pod-
trzymywanie sprawności rucho-
wej, tak niezbędnej w  życiu co-
dziennym. Zapraszamy. Wstęp wolny. 
 

Gość specjalny Rafał „Zyskill” 
Szymkiewicz, redaktor naczelny 
Flava Dance Magazine, półfinalista 
programu Mam Talent oraz Got To 
Dance. Wieloletni członek utytułowa-
nej grupy tanecznej Funk Rockass. Od 
ponad 10 lat tańczy B-Boying (Break-
dance) i wspiera rozwój środowiska 
tancerzy ulicznych.  

Wstęp wolny.
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Występująca  w ekstraklasie kobiet 
w tenisie stołowym drużyna GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn po sezonie 
zasadniczym przystąpi do play-offów 
z drugiego miejsca. W trakcie trwają-
cych kilka miesięcy rozgrywek pod-
opieczne trenera Marcina Kusińskie-
go dwukrotnie musiały uznać wyż-
szość  występującej w Lidze Mistrzyń, 
budowanej na start w rozgrywkach 
europejskich drużyna wielokrotnego 
Mistrza Polski KTS Zamek Tarno-
brzeg. W pozostałych 16-stu spotka-
niach, niekiedy bardzo dramatycz-
nych wygrywały nasze dziewczęta.  
W półfinale play-offów rywalem 
GLKS będzie ekipa KS Bronowianki 
Kraków, w przypadku zwycięstwa pra-
wie na pewno w finale będzie czekał 
wspomniany KTS Zamek Tarnobrzeg. 
Warto przypomnieć, że w ostatnim 
okresie od 2006 r. nadarzyńskie teni-
sistki stołowe grały  w finale ekstrakla-
sy 5 krotnie, z czego po koronę sięgnę-
ły tylko raz właśnie w 2006 r.  

Już dziś zapraszamy serdecznie.
  Więcej informacji na stronach www.
glksnadarzyn.pl i www.nadarzyn-
-pingpong.pl oraz www.pzts.pl.

GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
wiceliderem ekstraklasy kobiet

S P O R T

TARNOBRZEG 2013 - nadarzyńskie Wicemistrzynie (w ciemnych strioojach) przed meczem o Mistrzostwo Polski

Terminy fazy play – off ekstraklasy kobiet:
1/2 finału  (1 mecz) KS Bronowianka Kraków – GLKS Wanzl Scania Nadarzyn  

14. Maja 2014 r. - środa godzina 16.00
1/2 finału  (2 mecz) GLKS Wanzl Scania- Nadarzyn – KS Bronowianka Kraków

17. maja 2014 r. - sobota godzina 16.00 
1/2 finału (ew. 3 mecz)  GLKS Wanzl Scania- Nadarzyn – KS Bronowianka Kraków

18. maja 2014 r. - niedziela godz. 13.00
FINAŁ PLAY-OFF EKSTRAKLASY KOBIET: ewentualnie pierwszy mecz w Nadarzynie  

21 maja środa godz. 16.30 rewanż w sobotę 24 maja.

GLKS Nadarzyn - piłka siatkowa
Sekcja piłki siatkowej GLKS 

Nadarzyn już po raz czwarty organi-
zuje  Międzynarodowy Turniej Piłki 
Siatkowej  Dziewcząt NADARZYN 
CUP 2014.

Tym razem zawody odbędą się  
w pięciu  kategoriach wiekowych  
i trwać będą 5 dni. Organizato-
rzy przewidują udział 750 siatkarek  
i około 400 osób towarzyszących  
z całej Polski i zagranicy.  W tym około 
40 zespołów (młodzik, kadet i junior) 
i około 70 drużyn w mini - siatkówce 
    Tak wielka impreza nie mogłaby 
odbyć się bez zaangażowania i pomo-
cy bardzo wielu osób. W organizacji 
tego sportowego przedsięwzięcia 
klub wspiera Urząd Gminy Nada-

rzyn, Dyrekcja Gimnazjum w Nada-
rzynie, kierownictwo GOS w Nada-
rzynie, lokalne media  oraz  prywatne 
Firmy i przedsiębiorcy. 

Już dziś serdecznie zapraszamy 
wszystkich sympatyków siatkówki do 
kibicowania.

Wielkie granie w Nadarzynie 
NADARZYN CUP 2014

Terminarz zawodów hala widowiskowo - sportowa GOS 
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41:

9. maja 2014 r. piątek  - turniej  młodziczek  (U-14)     godz. 10.00-18.00
10. maja 2014 r. sobota – turniej kadetek      (U-16)     godz. 9.30 – 20.00
11. maja 2014 r. niedziela – turniej juniorek   (U-18)    godz. 9.30 – 19.00
     24. maja 2014 r. sobota – minisiatka trójki     (U-11) godz.9.30 – 19.00 
25. maja 2014 r. niedziela – minisiatka czwórki (U-12) godz. 9.30 – 18.00

Więcej informacji na stronie: www.glksnadarzyn.pl/siatkarki

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Gimnazjum w Nadarzynie wraz z sekcją piłki siatkowej GLKS Nadarzyn ogłasza 
nabór do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa dziewcząt. Wysokie dziewczęta   

z rocznika 2001, które chcą w naszej szkole przeżyć sportową przygodę mogą zgłaszać się do 
klubu lub sekretariatu szkoły. Warunkiem przyjęcia jest dobra ocena z zachowania, średnia po 

klasie szóstej powyżej 4,00 oraz zdanie testu sprawności fizycznej. 
Więcej informacji o naborach na stronie www.glksnadarzyn.pl lub pod nr tel. 22 739 75 26.
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Płeć:                             Mężczyzna                        Kobieta

Przedział wiekowy:    16-26 lat    27-40 lat     41-50 lat    51-60 lat    61-70 lat 
                                     71-85 lat    powyżej 85 lat

Miejscowość:  ………………………………………………….

1. Co według Pani/Pana należałoby wykonać w miejscowości w której Pani/ Pan mieszka w pierwszej 
kolejności, jeśli chodzi o infrastrukturę: 
● w zakresie mediów:             

         - kanalizacja                           

        - wodociąg                             

● w zakresie oświetlenia:                        …………………………. 
                                                                    podaj nazwę ulicy                                                   
                                                                                         

● w zakresie chodników:                         ………………………….                      
                                                                          podaj nazwę ulicy                                                                         

             ●  w zakresie dróg:          
                                  - tłuczeń                            …………………………..                                        
                                                                                       podaj nazwę ulicy 
                                                 

               - asfalt                              …………………………….
                                                                 podaj nazwę ulicy 
 

             ●     inne…………………………………………………………………………………..                                       

2. Z jakich   imprez  kulturalno - oświatowych organizowanych dla mieszkańców Pani/Pan korzysta?
  festyny, pikniki        koncerty    przedstawienia

  projekcje filmowe    zajęcia tematyczne

inne ……………………………………….

3. Z jakich  zajęć  sportowych  organizowanych dla mieszkańców Pani/Pan korzysta?
                gimnastyka                                fitness                            tenis ziemny

 tenis stołowy                               siatkówka                       piłka nożna

 koszykówka                               inne ……………………………………….

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
Zapraszam do zabrania głosu w sprawie swoich miejscowości!
    W poniższej ankiecie każdy z Państwa, Mieszkańców Gminy Nadarzyn  w wieku powyżej 16 lat ma szansę wypowiedzieć 
się w sprawie swojej miejscowości - wystarczy wziąć udział w naszych badaniach sondażowych i wypełnić załączoną ankietę. 
Wyniki pozwolą na uzupełnienie informacji dotyczących najważniejszych problemów i potrzeb mieszkańców oraz propo-
zycji działań jakie należy podjąć w pierwszej kolejności.  
    Bardzo zależy nam, aby wróciła do nas jak największa liczba rozdanych ankiet. Tylko wtedy będziemy mogli wybrać  
i dofinansować przedsięwzięcia rzeczywiście odpowiadające na Państwa potrzeby.
    Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia 
zbiorczych zestawień. Po wypełnieniu ankiety prosimy o wrzucenie jej do specjalnych skrzynek; w NOK, UG, placówkach 
oświatowych na terenie Gminy. W ten sposób ankieta trafi do zespołu odpowiedzialnego za opracowanie wyników. 
Wyniki badania będą publicznie dostępne na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn, na facebooku, w Wiadomościach Nadarzyń-
skich oraz zostaną zaprezentowane podczas spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Mamy nadzieję, że pozwolą 
one na pełniejsze zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców.

                                                                                                                            Z wyrazami szacunku, 
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 
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5.  Z jakich zajęć kulturalno - oświatowo - sportowych chciałby Pani/Pan skorzystać  w przyszłości?
 wykładów otwartych tematycznie np.:  związanych ze zdrowiem, poradami prawnymi, 
profilaktyką uzależnień itp.

 nauki języka obcego

	 angielskiego,

	 niemieckiego  

	hiszpańskiego

 warsztatów  komputerowych     jogi              tańców towarzyskich
 gimnastyki usprawniającej        gier towarzyskich  nauki tenisa ziemnego  
inne……………………..

6. Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Pani/Panu: w każdym wierszu proszę zaznaczyć tylko 
jedną odpowiedź:

a. Rozmawiać z radnym gminy, sołtysem, członkiem rady sołeckiej         

      o sprawach dotyczących miejscowości                                                           
b. Uczestniczyć w zebraniu wiejskim                                                      - tak       - nie    
c. Działać w grupie nieformalnej, organizacji społecznej (np. kole gospodyń, klubie  sportowym, 

kole parafialnym, stowarzyszeniu, fundacji)                   - tak       - nie 
d. Podejmować działania społeczne na rzecz swojej miejscowości (np. włączać się w organizację 

wydarzenia w miejscowości, imprezy)                            - tak       - nie     

7. W jaki sposób wyraża się Pani/Pana zainteresowanie sprawami lokalnymi? 
 Proszę zakreślić dowolną  ilość odpowiedzi:
 czytam samorządową lokalną gazetę (Wiadomości Nadarzyńskie)
 czytam lokalną gazetę (WPR, Kurier Południowy, Flesch,   

Co, Gdzie, Kiedy na Mazowszu ?, i inne)
 odwiedzam oficjalny portal gminy (stronę www. nadarzyn.pl, www.itv.nadarzyn, forum. nada-

rzyn.pl, facebook)
 uczestniczę w spotkaniach mieszkańców z władzami lokalnymi
 czytam informacje na tablicy ogłoszeń
 inne – 
jakie?.............................................................................................................................................

8. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z funkcjonującego, nowego systemu odbierania śmieci?
                                                                                                                         - tak,  - nie

9. Jakie działania według Pani/Pana usprawniłyby załatwienie spraw w Urzędzie Gminy?

  …………………………………………………………………………………………………………… 

10. Co Pani/Pan zmieniłaby/zmieniłby w swojej miejscowości? …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

   Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety! Prosimy o zwrot ankiety w wyznaczonych miejscach do specjalnie 
przygotowanych skrzynek, które znajdują się w Urzędzie Gminy, Nadarzyńskim Ośrodku Kultury,  placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Nadarzyn lub o przesłanie na adres e-mailowy: promocja@nadarzyn.pl

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

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

Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, 
Danuta Wacławiak, Justyna Zalesińska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania 
poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!! 

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

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

tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Studio Jeden s.c. ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock, tel. 24 268 24 41

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  – 5 x w tygodniu do uzgodnienia).

Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

,,ORLIK 2012” Rusiec 
- harmonogram pracy

  Kompleks boisk sportowych 
,,ORLIK 2012’’ w Ruścu (przy ul. 
Górnej) w maju br. czynny bę-
dzie: ogólnodostępny dla wszyst-
kich - wtorki/środy/czwartki/piąt-
ki - w godz. 15.00 -17.00. Grupy 
zorganizowane - piłka nożna - wt./
śr./czw./pt. - w godz. 14.00 - 
19.00, sob. - w godz. 14.00 - 19.00. 
W pozostałe dni i godziny istnieje 
możliwość rezerwacji boisk, dla grup 
zorganizowanych liczących co naj-
mniej 10 osób. Rezerwacji dokonać 
można pod numerem tel. 692 767 250.

Zbigniew Siwiec - Animator Sportu

GLKS Nadarzyn oraz Gminny 
Ośrodek Sportu w Nadarzynie 

organizuje 
wiosenne rozgrywki koszykówki 

drużyn dwuosobowych. 

1. Termin: 
Zawody rozgrywane w soboty 
od 17.05.2014 r. do 21.06.2014 r.  
w godzinach 10.00-12.00. 
2. Miejsce zawodów: 
boisko zewnętrzne do koszykówki 
w Obiektach Sportowych GOS przy 
Szkole Podstawowej im. Witolda Do-
roszewskiego w Nadarzynie, ul. Sitar-
skich. 
W razie niesprzyjających warunków 
pogodowych, mecze rozgrywane 
będą w hali sportowej GOS przy SP 
w Nadarzynie. 
3. Skład drużyny: drużyny mogą 
liczyć od 2 do 4 zawodników (moż-
liwość składów mieszanych tj. męż-
czyźni, kobiety i dzieci). Będzie pro-
wadzona oddzielna klasyfikacja dla 

drużyn rodzinnych. 
4. Regulamin: 
• Obowiązują przepisy PZKosz 
(uproszczone), 
• Gra toczy się na 1 kosz, 
•  Czas gry: 2x10min brudnej gry 
(czas zatrzymany tylko na rzuty wolne), 
• Przerwa pomiędzy połowami wyno-
si 2 min, 
• Drużyna dysponuje 1 czasem na 
każdą połowę, 
• Można dokonywać dowolnej liczby 
zmian. 
5. Termin zgłoszeń: 10.05.2014 r. 

6. Odprawa techniczna: 
10.05.2014 r., godz. 10.00, hala  
SP Nadarzyn, ul. Sitarskich. 

KONTAKT: 

Andrzej Brzeczkowski: 508 399 345 

trener - Jacek Gembal: 602 125 353

Wiosenne rozgrywki koszykówki

„Orlik” Kostowiec 
Kompleks boisk sportowych 
,,ORLIK 2012’’ w Kostowcu jest 
czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 16.00 dla SP Kostowiec, 
w godz. 16.00 - 20.00 jest dostępny 
dla wszystkich chętnych, po uprzed-
niej rezerwacji telefonicznej: 
 514 259 869.

Marcin Mlekicki- Animator Sportu



Z cyklu “Czym skorupka za młodu...” - koncert “Hello Jazz”, 6.04.2014 r. 
Zespół w składzie: Andrzej Antolak - saksofon tenorowy, saksofon sopranowy;  
Wojtek Gogolewski - instrumenty klawiszowe; Bożena Zalewska – śpiew

TEATR JEDNEGO MIMA, czyli 
Ireneusz Krosny w NOK, 5.04.2014 r.

XIII Gminny Konkurs Plastyczny 
“Pisanka i Palma” - wystawa prac  
1.04 - 11.04.2014 r.

Wernisaż Fotografii 
Julii Karasiewicz (na fot. z lewej)

“Zajazd Nadarzyński”, 
29.03.2014 r.


