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Inne inwestycje 
W trakcie jest przebudowa  

ul. K. Łoniewskiego w Kajetanach  
w zakresie nakładki oraz budowy ka-
nalizacji – termin realizacji anekso-
wany został do dnia 31 sierpnia 2014 
roku. W najbliższym czasie rozpocz-
nie się również budowa chodnika  
w ul. Błońskiej w Nadarzynie – ter-
min zakończenia przewidziany jest do 
24 sierpnia 2014 roku.

Wśród inwestycji prowadzonych 
obecnie przez Gminę są także nowe 
odcinki oświetlenia dla mieszkań-
ców kolejnych ulic. Zakończone 
zostały prace na ul. Przemysłowej  

Gminne inwestycje
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
  Największą, priorytetową, in-
westycją realizowaną obecnie 
przez Gminę Nadarzyn jest roz-
poczęta jesienią 2013 roku bu-
dowa kompleksu oświatowego  
w Ruścu, w skład, którego wejdą 
szkoła podstawowa i gimnazjum 
wraz z halą sportowo – widowi-
skową oraz częścią administra-
cyjną. Zakończenie pierwszego eta-
pu, który obejmuje powstanie szkoły 
podstawowej wraz z halą sportową  
i częścią administracyjną planowane 
jest na wrzesień 2014 roku. Tak, aby 
po wakacjach dzieci z Ruśca i Starej 
Wsi mogły rozpocząć naukę w nowej 
szkole. Gmina wydatkowała na ten 
cel już ponad 10 mln zł z własnych 
środków, a wszystkie płatności  regu-
lowane są na bieżąco. Pozwala to na 
zgodny z harmonogramem przebieg 
inwestycji. Każda inwestycja tego 
typu to olbrzymie wyzwanie wyma-
gające skoordynowania wielu dzia-
łań, które mają zapewnić jej płynny  
i zgodny z przyjętymi terminami i za-
łożeniami przebieg. 
   Na budynku i w jego wnętrzu po-

jawiły się kolory. To znak że budowa 
wchodzi w decydującą fazę robót wy-
kończeniowych.
   Roboty tynkarskie wewnątrz budyn-
ku są zakończone. Na ukończeniu jest 
układanie warstwy podkładów beto-
nowych pod posadzki - pozostały do 
ułożenia niewielkie fragmenty pod-

kładów na korytarzach przed aulą.
Równocześnie na dachu wymieniana 
jest warstwa papy zabezpieczającej na 
docelowy system pokrywczy. Trwa 
kontynuacja prac związanych z ele-
wacją na budynku (fot. powyżej). Trwa 
białkowanie ścian wewnątrz. W więk-
szości pomieszczeń zamontowano 
parapety wewnętrzne, a do zakończe-
nia pozostało ostateczne malowanie  
i montaż wyposażenia. Na koryta-

rzach trwa montaż stelaży dla sufi-
tów podwieszanych oraz układana 
jest terakota,  montowane są parapety 
wewnętrzne oraz glazura w sanita-
riatach. W trakcie montowania jest 
instalacja wentylacji mechanicznej  
w auli, kuchni oraz sali gimnastycznej. 
Układana jest instalacja elektryczna, 
teletechniczna i komputerowa.

Główne wejście do szkoły

Pomieszczenia sanitarne - kładziona jest glazura 
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Ref. Inwestycji

w Rozalinie (dz. Nr ew. 42/10, 44/1, 
44/5, 44/6, 55/1, 78/1, 80/9, 81/1, 
82, 83/11 oraz dz. nr ew. 65/1, 65/10, 
65/13, 69/1, 70.), ul. Ekologicznej w 
Urzucie (dz. Nr ew. 263/1, 261/1), 
ul. Poranka w Kajetanach (dz. Nr 
ew. 60/11). W trakcie realizacji jest 
budowa oświetlenia ul. Grodziskiej 
w Starej Wsi (dz. Nr ew. 91/1) - na 
fot. powyżej, w Ruścu, ul. Żwirowa 
(dz. Nr ew. 250/38, 250/37), a tak-
że w Rozalinie ul. Młochowska (dz. 
Nr ew. 102/1). Ponadto podpisana 
została umowa na zaprojektowa-
nie i budowę oświetlenia ul. Zielonej  
w Wolicy – termin realizacji do końca 
28 lipca 2014 roku. Ogłoszony został 
również przetarg na budowę oświe-
tlenia ul. Akacjowej w Nadarzynie, 
ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej  
w Strzeniówce, ul. Myśliwskiej w Ruścu  
oraz ul. Bukietowej w Walendowie.  
Na oświetlenie przeznaczony zostanie 
ponad 1 mln zł. 

Remont  i modernizacja 
parku „Skwer” przy  

ul. Lipowej w Nadarzynie
- Trwają prace wykończeniowe (zwią-
zane z oświetleniem i założeniem mo-
nitoringu), planowane zakończenie 
prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie około 10 września 2014 
roku.
   Nadbudowa i rozbudowa budyn-
ku świetlicy na działce o nr ew. 149  
i 148/4 w Rozalinie –  z powodu nie-
prawidłowości ze strony wykonawcy 
w prowadzeniu inwestycji gmina od-
stąpiła od umowy. Po wykonaniu in-
wentaryzacji  zostanie ponownie ogło-
szone postepowanie przetargowe.

Plac zabaw i siłownia    
zewnętrzna w Wolicy

 – Inwestycja została zakończona 
i  w  najbliższym czasie pierwsza si-
łownia zewnętrzna na terenie Gminy 
Nadarzyn oraz przylegający do niej 
plac zabaw zostaną udostępnione 
mieszkańcom Wolicy (więcej o siłowniach 
na kolejnej stronie WN). 
Na bieżąco trwają: dostawa tłucznia 
kamiennego 5000 t oraz tłucznia be-
tonowego 5000 t. Bieząco prowadzo-
ne są także remonty cząstkowe na-

wierzchni bitumicznych.
 Ponownie zostanie wykonane mecha-
niczne profilowanie z zagęszczeniem 
dróg gruntowych na terenie Gminy 
Nadarzyn 
   W zakresie inwestycji dotyczących 
kanalizacji i wodociągów trwa budowa 
wodociągu w ul. Pawiej w Rozalinie.  
   Ogłoszony został przetarg na wyko-
nanie garaży dla OSP Młochów oraz 
na wykonanie remontów wakacyjnych 
w palcówkach oświatowych. 

Ponadto  ogłoszono przetarg na do-
stawę sprzętu komputerowego dla 13 
jednostek podległych Gminie Nadarzyn 
oraz 52 gospodarstw domowych  
w ramach projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Nadarzyn”. 

Wartość projektu (zakup sprzętu 
oraz realizacja programu) - 860 tys. zł,  
z czego udało nam się otrzymać 100 % 
dofinansowanie.

 W trakcie procedury ogłaszania są 
kolejne siłownie zewnętrzne oraz plac 
zabaw w Starej Wsi.   

Informacje o prowadzonych oraz planowanych inwestycjach
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: 
www.bip.nadarzyn.pl oraz na gminnej stronie 

www.nadarzyn.pl i gminnym profilu na facebooku.

Zapraszamy 
do odwiedzania strony Gminy 

Nadarzyn: 
www.nadarzyn.pl,

forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl,

 samorządowej 

telewizji internetowej: 
itv.nadarzyn.pl

facebook: 

Gmina 
Nadarzyn 



6 (183) czerwiec 2014 5

Wiadomości Nadarzyńskie

  Wkrótce bezpłatne siłownie ple-
nerowe, które cieszą się dużą popu-
larnością będą dostępne również dla 
mieszkańców naszej Gminy.
    Siłownie zewnętrzne w ostatnim 
czasie stają się trendy. Od lat testuje 
je Warszawa. W stolicy ciągle otwie-
rane są kolejne miejsca ćwiczeń,  
a mieszkańcy miasta chętnie korzysta-
ją z takiej formy ruchu. Powstał nawet 
rozpisany na kilka lat projekt „100 si-
łowni plenerowych dla Warszawy”. 
Miejsca fitness na świeżym powietrzu 
nie są jedynie fanaberią mieszkańców 
stolicy, funkcjonują na terenie całego 
kraju. Są w Sosnowcu czy Dąbrowie 
Górniczej, na Nadmorskim Bulwarze 
w Gdyni i chociażby przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji  
we Frysztaku. Gminy coraz chętniej 
organizują miejsca łatwo dostępnych, 
bezpłatnych siłowni plenerowych. 
Miejsca ćwiczeń fizycznych na świe-
żym powietrzu powstają w Piastowie. 
Amatorzy szlifowania formy i syl-
wetki „pod chmurką” z Grodziska  
i Pruszkowa już korzystają z plenero-
wych siłowni. 
    Wkrótce do grona osób, które będą 
mogły korzystać z takiej formy czyn-
nego wypoczynku na świeżym po-
wietrzu dołączą również mieszkańcy 
Gminy Nadarzyn. 

   Siłownie pod chmurką wkrótce 
powstaną w dziewięciu lokalizacjach:  
w Młochowie – przy siedzibie stra-
ży pożarnej OSP, w Strzeniówce 
na działce przy ul. Komorowskiej  
w pobliżu sklepu. Swoje miejsce ćwi-
czeń będą mieli mieszkańcy Starej 
Wsi, gdzie siłownia (wraz z placem 
zabaw) ma powstać na terenie działki 
u zbiegu ulic Brwinowskiej i Tarniny. 
Mieszkańcy Nadarzyna będą mogli 
ćwiczyć przy kompleksie boisk, gdyż 
siłownia powstanie na terenie szko-
ły podstawowej przy ul. Sitarskich. 
Przyrządy do ćwiczeń staną również 

w Szamotach, przy pętli autobuso-
wej i na terenie szkoły podstawowej  
w Woli Krakowiańskiej obok placu 
zabaw. Kolejne dwie siłownie po-
wstaną obok Orlików w Kostowcu  
i Ruścu.
 Odnośnie urządzeń, które zostaną 
zamontowane w poszczególnych si-
łowniach mieszkańcy mogli zadecy-
dować sami biorąc udział w sondzie 
na gminnym facebooku. Cieszyła się 
ona dużą popularnością, co oznacza, 
iż zainteresowanie powstaniem takich 
miejsc jest duże.

Fitness pod chmurką 
- Gmina Nadarzyn na sportowo

• Stawki za wodę i ścieki w naszej 
gminie nie były zmieniane od 
kilku lat, gdyż założeniem władz 
Gminy oraz Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn było 
utrzymanie ich na jak najniższym 
poziomie. Podnoszona wciąż 
jest jakość wody, jej przesyłu, 
a koszty pozostają bez zmian. 
Cena za wodę i ścieki jest 
najniższą nie tylko w porównaniu 
z okolicznymi gminami, ale  
i w skali całego kraju.  
   W tej chwili w naszej gminie stawka 
za wodę to brutto 2,12 zł/m2 i ścieki 
brutto 5,50 zł/m2. Dla porówniania w 

okolicznych gminach jest ona znacz-
nie wyższa np. Tarczyn woda brutto 
3,35 zł/m2 i ścieki brutto 10,64 zł/
m2; Lesznowola woda brutto 3,90 
zł/m2 i ścieki brutto 7,86 zł/m2 czy 
Podkowa Leśna woda brutto 2,38 zł/
m2 i ścieki brutto 7,86 zł/m2.
 
   Na około 800 gmin z ca-
łej Polski, które uwzględniono  
w rankingu opublikowanym na stro-
nie internetowej: www.cena-wody.pl 
Gmina Nadarzyn zajmuje 662 miej-
sce na dzień 18 czerwca 2014 roku 
pod względem wysokości opłat za 
wodę.  

Szanowny Mieszkańcu  - czy wiesz, że...

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Nadarzyn

Gotowa jest już pierwsza siłownia w Wolicy - w najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli z niej korzystać

• Przedsiębiorstwo Komunalne 
Nadarzyn prowadzi własną stronę 
internetową, na której umieszcza 
ne są bieżące informacje z zakresu 
działalaności Przedsiębiorstwa. 
Można na niej sprawdzić m.in. stan 
swojego licznika na wodę. 

www.pkn.net.pl
Ponadto warto wiedzieć,

 iż telefony alarmowe 
czynne są całą dobę: 

kanalizacja - 516 378 261
wodociągi - 503 755 217

red.
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Fundusze zewnętrzne - projekt MOJA PRZYSZŁOŚĆ
Cztery szkoły z terenu naszej gminy 

tj.:  Gimnazjum w Nadarzynie, Szko-
ła Podstawowa w Nadarzynie, Szkoła 
Podstawowa w Młochowie i Szko-
ła Podstawowa w Woli Krakowiań-
skiej zakwalifikowały się do projektu 
„Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zaję-
cia rozwijające kompetencje klu-
czowe - „Moja przyszłość”. W każ-
dej z tych szkół zostanie utworzona 
grupa projektowa licząca od 15 do 25 
uczniów. Od 01.09.2014 – 30.06.2015 
roku będą dla tych grup realizowane 
programy „autorskie” – 20 godzin mie-
sięcznie zajęć z zakresu:
- zajęcia z nauki języka obcego;
- zajęcia z przedmiotów matematyczno 
- przyrodniczych;
- zajęcia związane z poradnictwem i do-
radztwem edukacyjno - zawodowym.

Realizacja projektu pozwoli na 
poprowadzenie dodatkowych zajęć  
w sposób niestandardowy zarówno 
dla uczniów mających problemy w 
nauce, jak i dla uczniów zdolnych. 

Projekt ten jest inny niż wcześniej 
realizowane w szkołach, ponieważ 
opiera się na innowacyjnych meto-
dach nauczania, na „autorskich” pro-
gramach zaproponowanych przez 
szkoły. Każda z placówek zakwalifi-
kowanych do projektu zapropono-

wała własny pomysł jak zrealizować 
20 godzin zajęć miesięcznie dla grupy 
projektowej w ciekawy, nowatorski 
sposób. Zgodnie z zasadami tego 
projektu w ciągu miesiąca nauki mu-

szą być przeprowadzone zajęcia z 
języka obcego, z przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych i doradz-
twa zawodowego, ale liczba godzin 
poszczególnych zajęć może być róż-
na w każdej ze szkół, w zależności od 
tego, na który rodzaj zajęć zostanie 
postawiony największy nacisk. Także 

Dofinansowanie wynosi 93.640 zł (po 23.410 zł dla każdej ze szkół).  

W ramach projektu będzie także można dokonać zakupu materiałów 

edukacyjnych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. 

Wkład własny Gminy Nadarzyn 0 zł. 

XLIV Sesja Rady Gminy 
- w dniu 28 maja 2014 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni 
podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XLIV/440/2014 
w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 2013 
rok Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nadarzynie.
2. Uchwała Nr XLIV/441/2014  
w sprawie nadania imienia Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie.
W związku z kanonizacją Papieża Polaka 
- Jana Pawła II, którego imię nosi nada-
rzyńskie Gimnazjum zmieniona została 
jego nazwa.
3. Uchwała Nr XLIV/442/2014 
w sprawie zatwierdzenia realizacji 
projektu systemowego POKL pn. 
„Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zaję-
cia rozwijające kompetencje kluczo-
we - „Moja przyszłość” dla czterech 
grup projektowych: w Gimnazjum  
w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej 
w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej 
w Młochowie i w Szkole Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej. O projekcie str. 
WN.
4. Uchwała Nr XLIV/443/2014 
w sprawie współdziałania Gminy 

Nadarzyn z Powiatem Pruszkowskim 
przy realizacji zadania pn. ”Remont 
odwodnienia przy drodze powiatowej 
nr 1501W - ul. Grodziskiej w Starej 
Wsi”. Zawarte zostanie porozumienie po-
między Gminą Nadarzyn, a Powiatem 
Pruszkowskim w sprawie współdziałania 
w realizacji remontu odwodnienia przy ul. 
Grodziskiej w Starej Wsi, która jest drogą 
powiatową.
5. Uchwała Nr XLIV/444/2014 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XLIII/434/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Młochów - rejon 
parku.
6. Uchwała Nr XLIV/445/2014  
w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Młochów - rejon parku.
7. Uchwała Nr XLIV/446/2014  
w sprawie uchwalenia Programu 
Karta Nadarzyniaka.
8. Uchwała Nr XLIV/447/2014 
w sprawie nadania nazwy ulicy we 
wsi Stara Wieś. Drodze gminnej, ozna-

czonej numerem ewidencyjnym 115/42 na 
odcinku od ul. Grodziskiej do drogi ozna-
czonej numerem ewid. 115/47 nadano na-
zwę ul. Wincentego Witosa.
9. Uchwała Nr XLIV/448/2014  
w sprawie wprowadzenia zwolnień 
od podatku od nieruchomości na te-
renie Gminy Nadarzyn.
10. Uchwała Nr XLIV/449/2014  
w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Nadarzyn na rok 2014. Zmniejsza się 
dochody budżetu gminy o kwotę 853 428 
,25 zł. Dochody budżetu gminy po zmia-
nach stanowią kwotę 77 808 722,92 
zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy  
o kwotę 853 428,25 zł. Wydatki budżetu 
gminy po zmianach stanowią kwotę 87 704 
722,92 zł.
11. Uchwała Nr XLIV/450/2014  
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2014-
2019.

Wszystkie podjęte uchwały 
wraz z załącznikami znajdu-
ją się w Biuletynie Informacji 

Publicznej: www.bip.nadarzyn.pl

red.
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Moja wizja Nadarzyna 
- zaproszenie dla seniorów: PROJEKT  60+
Gmina Nadarzyn wraz z Fundacją LEX Nostra realizuje nowy projekt adresowany do miesz-
kańców gminy w wieku 60+. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w kształtowaniu 

codzienności naszej gminy. Przewidzieliśmy atrakcyjne warsztaty, 
a także możliwość korzystania  z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. 

istniała dowolność zaproponowania 
grupy projektowej, dlatego w każdej 
z placówek, zgodnie ze zdiagnozo-
wanymi potrzebami edukacyjnymi,  
grupa ta jest inna – np. w Szkole Pod-
stawowej w Woli Krakowiańskiej to 
uczniowie klas IV-VI, w Szkole Pod-
stawowej w Nadarzynie to uczniowie 
klas II, a w Gimnazjum klas III. 

Zapraszamy do słuchania audycji 
w każdy trzeci piątek miesiąca  
o godz. 13.10.   W tym czasie będą 
prezentować się między innymi 
jednostki organizacyjne Gminy 
Nadarzyn.

Gmina Nadarzyn w Radiu Niepokalanów

Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Strona internetowa rozgłośni:
 www.radioniepokalanow.pl

Szanowni Państwo, 
serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku w Ruścu w dniu 31.05.2014 r. 
Bardzo się cieszymy, że tak licznie Państwo odwiedziliście kompleks sportowy „Orlik”. 

Dziękujemy partnerom za wsparcie i pomoc w organizacji pikniku: DB Schenker, Flesch Pol-
ska - Hurtownia Napojów, InCubi, Mago S.A., PU Hetman, Rosa Bud, Royal Events. Szczególne 

podziękowania składamy na ręce p. Mirosława Chilmanowicza i Orkiestry OSP Nadarzyn. 
Dziękujemy również władzom gminy za wsparcie oraz wszystkim wolontariuszom, 

którzy pomogli nam w organizacji Pikniku.

Stowarzyszenie Mieszkańców - Rusiec, Radny Gm. Nadarzyn Marcin Karczmarczyk, 
Prezes LKS „Orzeł” Witold Siwiec.

Szanowni Mieszkańcy 60+ 
Gminy Nadarzyn,

Szanowni Seniorzy,
   Trwa projekt prowadzony przez 
Gminę Nadarzyn wraz z Fundacją 
LEX Nostra zatytułowany „Moja 
wizja Nadarzyna”, który powstał  
z myślą o seniorach mieszkających  
w naszej gminie. Specjalnie dla Pań-
stwa uruchomione są  dyżury praw-
nika i psychologa. Od poniedziałku 
do piątku w budynku NOK, wejście 
od strony ronda, pok. nr 1 mogą Pań-
stwo uzyskać bezpłatną profesjonal-
ną pomoc prawnika i psychologa. 

GODZINY DYŻURÓW W LIPCU: 
od poniedziałku do czwartku 

10:00 – 15:00 oraz w piątek 12:00  
-  17:00. W poniedziałek  

i w piątek dyżury prawnika. 
Wt., śr., czw. dyżury psychologa.

Przypominamy, że porady są  
w pierwszej kolejności przezna-

czone dla mieszkańców 
powyżej 60 roku życia. 

 Pozostali mieszkańcy mogą ko-
rzystać z porad w zakresie podsta-
wowego poradnictwa prawnego, 
doradztwa jak rozwiązać dany pro-
blem, gdzie udać się po pomoc.

Projekt obejmuje także przeprowa-
dzenie warsztatów społecznych. 
   O co chodzi w warsztatach? Jeśli 
chcesz coś zmienić w swoim środo-
wisku, w gminie – powiedz o tym  
w czasie warsztatów. Będziemy rozma-
wiać o problemach - które niepokoją, 
denerwują, martwią - ze wszystkich 
dziedzin naszego życia. Proponujemy 
szeroką wymianę zdań, wspólne szu-
kanie najlepszych rozwiązań. 
   Część warsztatów, która pomyślana 
została jako rodzaj „odpoczynku” od 
dyskusji, zostanie przeznaczona na 

tematykę prozdrowotną, m.in. walkę 
ze stresem, jak radzić sobie z bólem, 
aktywność fizyczna w każdym wieku.
Podczas warsztatów przewidziany 
jest dla uczestników ciepły posiłek 
(obiad), a w przerwie spotkań do wy-
boru: zajęcia fitness lub Nord-Wal-
king lub mecz piłkarski.
Planujemy rozpoczęcie zajęć i spo-
tkań  we wrześniu. 
  Zapraszamy seniorów do zgłaszania 
się na te warsztaty. Zgłoszenia przyj-
mujemy do końca sierpnia (w Urzę-
dzie Gminy ul. Mszczonowska 24:  
w sekretariacie pok. 101 lub u p. Ka-
tarzyny Dombskiej, pok. 228).

 Przypominamy, że udział  
w projekcie jest bezpłatny. 
Zwieńczeniem całej inicjatywy będzie 
utworzenie pod koniec roku Rady Se-
niorów przy Radzie Gminy Nadarzyn.

Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
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Rodzinne piknikowanie 
Miesiące wiosenne i letnie to okres, kiedy 

korzystając ze sprzyjającej aury więcej cza-
su spędzamy na świeżym powietrzu. Wtedy 
też całymi rodzinami chętnie uczestniczy-
my w różnego rodzaju piknikach i impre-
zach plenerowych, zawodach sportowych  
i spotkaniach „pod chmurką”. W Gminie 
Nadarzyn jak co roku ten  czas obfitował  
w pikniki, zawody i imprezy rodzinne. 
Były one doskonałą okazją do wspólnej za-
bawy, rywalizacji sportowej oraz integracji.  
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Wszyscy Mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn mogli się spotkać 1. czerw-
ca w Nadarzynie na kolejnym, już 
VI. Pikniku Rodzinnym, w tym roku 
odbywającym się  pod hasłem ,,Z ro-
dziną w każdą pogodę’’. Tegoroczna 
edycja został objęta patronatem Pary 
Prezydenckiej RP.  Uhonorowane nim 
zostały trzy imprezy organizowane na 

terenie Gminy Nadarzyn przez Gminne 
Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe 
„Tęcza”: Dzień Rodziny w Młochowie 
- 15.05.2014 r., Dzień Rodziny  
w Nadarzynie w dniu 16.05.2014 r. oraz 
właśnie Piknik Rodzinny. 

Kluczowym punktem Pikniku był 
V Bieg Rodzinny o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn, w którym wzięło 
udział ponad 140 zawodników. Wyniki 
str.15 WN. Trasa przebiegała ulicami 
Nadarzyna i liczyła około 1100 me-
trów. Dla najlepszych biegaczy w po-
szczególnych kategoriach wręczono 
puchary i medale, dodatkowo rozlo-
sowano nagrody: dwa rowery, kijki 

do nording walking, piłki oraz karne-
ty do Szkoły Tańca Freestyle Dance 
Zone (filia w Nadarzynie). Atrakcją 
był także występ Orkiestry OSP 
Nadarzyn. ponadto w programie były 
między innymi występy dzieci i mło-
dzieży z Gminy Nadarzyn (z Ogniska 
„Tęcza” (fot. poniżej), NOK, przed-
szkola publicznego w Nadarzynie), 
gry i zabawy sportowe, strefa pla-
styczna, dmuchany zamek, malowa-
nie buziek oraz loteria CARITAS.     
Organizatorami imprezy byli między 
innymi: Gminne Ognisko Dziecięco - 
Młodzieżowe „Tęcza”, Urząd Gminy 
Nadarzyn, parafia pw. św. Klemensa  
w Nadarzynie, Straż Gminna, 
GKRPA, Hetman, CARITAS, 
Gminny Ośrodek Sportu, NOK oraz 
harcerze. 

Do wspólnego świętowania  
z rodziną zaprosiły też szkoły pod-

stawowe m.in. w Kostowcu, Woli 
Krakowiańskiej oraz świetlice NOK 
z Wolicy i Parol. Organizatorami byli: 
w Woli Krakowiańskiej i w Kostowcu 
nauczyciele, uczniowie i  ich rodzi-
ce, natomiast w Wolicy piknik odbył 
się z okazji Dnia Dziecka – a  zor-
ganizowali go Sołtys, Rada Sołecka 
oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury.  
  W Kostowcu na miejscowym 
kompleksie boisk Orlik 2012 pik-
nik organizowany był już po raz 5. 
Rozpoczęło go przedstawienie przy-
gotowane przez dzieci z kl. „0”. Były 
liczne konkurencje sportowe oraz 
mecze pomiędzy mamami i córka-
mi oraz tatusiami i synami. Drużynę 
ojców wspierał dzielnie ksiądz pro-
boszcz – Krzysztof  Woźniak. Był też 
turniej strzelecki. A dużą atrakcją był 
występ rodziców naszych uczniów 
w przedstawieniu „Księżniczka na 
ziarnku grochu”, którego reżyserem 
była p. Monika Pleban. Animatorzy 

Piknik w Kostowcu

Nagrodzone w jednej z kategorii dziewcząt z Wójtem Gminy Januszem Grzybem.
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klubu fitness GRAVITAN zatrosz-
czyli się o najmłodszych organizując 
dla nich różne zabawy ruchowe.
  Świetlica NOK z Parol z okazji 15-le-
cia NOK zorganizowała mini piknik 
rodzinny  przy współpracy Sołtysa, 
Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Parol. Przygotowanych 
było mnóstwo atrakcji, pyszny 
poczęstunek, koncert Orkiestry 
„Pruszkowianka”, instalacja prze-
strzenna Grupy Rekonstrukcyjnej 
Parasol, wystawa eksponatów 
Muzeum Techniki Wojskowej  
i Cywilnej z Marek. 
          Na sportowo bawili się uczestni-
cy pikniku integracyjnego, na Orliku  
w Ruścu, 31 maja. Wśród wielu atrak-
cji były m.in. mecze piłki nożnej dzie-
ci kontra rodzice, zawody sportowe, 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie 
buziek oraz słodkości  dla najmłod-

szych. Były także przysmaki z grilla. 
O oprawę muzyczną pikniku zadbali 
muzycy z Orkiestry OSP Nadarzyn. 
Chętni mogli zwiedzić budowę po-
bliskiego kompleksu oświatowego, 
pod przewodnictwem kierownika bu-
dowy. 

Organizatorami pikniku było 
Stowarzyszenie Mieszkańców Ruśca, 
Radny Marcin Karczmarczyk, LKS 
Orzeł Nadarzyn oraz animator spor-
tu z Orlika w Ruścu Zbigniew Siwiec. 
Przekąski oraz atrakcje były darmo-
we dzięki sponsorom w tym: DB 
Schenker, InCubi, Flesch, Polska, 
Mago, Hetman, Royal Events, Rosa 
Bud.

    Sporym zainteresowaniem cieszył 
się także rodzinny wyścig rowerowy 
,,Ojcowie na start’’, który odbył się 

31 maja. Start i finisz zawodów był na 
nadarzyńskim stadionie Gminnego 
Ośrodka Sportu. Imprezę zorgani-
zowało Stowarzyszenie Rodziców 
„Na Fali”. Sygnał do startu dał 
Wicewójt Gminy Nadarzyn Tomasz 
Muchalski. Do kolarskiej rywalizacji  
stawili się rodzice wraz z pociecha-
mi, w sumie ponad 400 osób. Trasa 
wyścigu przebiegała ścieżkami Lasów 
Młochowskich i wynosiła 7,5 km. 

    Mieszkańcy Gminy Nadarzyn znów 
pokazali klasę. Udowodnili, że nie tyl-
ko potrafią się bawić, spędzać wolny 
czas wspólni z rodziną, wiedzą jak za-
chować zdrowie i utrzymać kondycję.  
Dla wielu była to czysta zabawa, for-
ma wspólnego, rodzinnego spędzenia 
czasu.     

                                    

                                                    red.

Piknik w Ruścu - piłkarskie zmagania...

   Powyżej „Ojcowie na start” na nadarzyńskim sta-

dionie. Na trasę zawodników wypuszczał Wicewójt 

Gminy Nadarzyn Tomasz Muchalski.

 Powyżej: piknik w  Wolicy. Jedna ze „słodkich” atrakcji dla najmłodszych - tort piknikowy w kształcie biedronki.  
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Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  
Od początku roku do Urzędu 

Gminy wpłynęło już niemal 70 
wniosków o udostępnienie in-
formacji publicznej. Większość 
z nich przesłanych zostało przez 
cztery te same osoby. Warto jesz-
cze wspomnieć, iż zapytania po-
wtarzały się i dotyczyły niejedno-
krotnie tych samych spraw. 

Urząd jest zobligowany Ustawą, 
aby udzielić odpowiedzi w ciągu 14 
dni. Składane wnioski traktowane są 
priorytetowo, a większość z nich wy-
maga przygotowania obszernej doku-
mentacji co czasem utrudnia bieżącą 
obsługę mieszkańców

Odpowiedź na poniższy wniosek 
wymaga kserowania, skanowania oko-
ło 200 stron dokumentacji co wyma-
ga czasu, a także wiąże się z kosztami. 
Nie jest to jedyny wniosek wymaga-
jący przygotowania takiej masy do-
kumentów, ale o tym w najbiższym 
czasie...

Trzeba zauważyć jeszcze jedną 
kwestię niektóre wnioski wykracza-
ją absolutnie poza zakres informacji 
publicznej. Treść zawartych w nich 
pytań to ingerencja w życie prywatne  
pracowników, którzy po godzinach 
pracy mają prawo do dysponowania 
swoim wolnym czasem i spędzania go 
w dowolny sposób. 

Co jest celem uzyskania odpowie-
dzi na takie wnioski tak naprawdę...?

Odpowiedź na wnioski bywa także 
udzielana w formie wglądu do odpo-
wiedniej dokumentacji, czy też prze-
kazywana jest na nośniku elektronicz-
nym. Zdarzało się, że zainteresowany, 
wnioskodawca nie przybywał w umó-
wionym terminie. Nie odbierał mate-
riałów przez dłuższy okres.

Trudno zrozumieć jest również 
dlaczego pytania dotyczą np. mo-
delu aparatu telefonicznego telefo-
nu służbowego pracowników, czy 
też numerów telefonów komór-
kowych Wójta, Zastępcy Wójta  
i pracowników Urzędu Gminy.

    Jak wiemy ustawa o udzielaniu 
informacji publicznej mówi o obo-
wiązku odpowiedzi na wszelkie tego 
typu pytania jednak warto się zasta-
nowić co tak naprawdę jest ważniej-
sze dla mieszkańców. Informacja  
o tym  jakie prace zostały wykonane, 
jakie będą wykonywane w temacie 
kanalizacji, oświetlenia, czy dróg czy 
dotycząca modelu telefonów, wyna-
grodzeń, badań geologicznych, po-
datków, zatrudnienia, protokołów  
z komisji itd.
 
   Dużą grupę wniosków stano-
wią zapytania dotyczące konkret-
nych osób fizycznych i praw-
nych np. w ramach konsultowa-
nia dokumentów planistycznych  
(studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego). 
W tego typu przypadkach rodzi się 
pytanie o intencje wnioskodawców, 
którzy chcą uzyskać wiedzę na te-
mat postulatów konkretnych osób, 
mieszkańców gminy. Urząd Gminy 
chroni dane osobowe mieszkańców, 
jednak mimo wszystko jest zobligo-
wany do udzielenia odpowiedzi za-
interesowanym. Często odpowiedzi 
niezawierające danych osobowych 
generują kolejne wnioski posze-
rzające dotychczasowe zapytania. 
To powoduje konieczność udzie-
lania kolejnych odpowiedzi. Ilość 
wniosków paraliżuje pracę Urzędu  
z powodu czasu ich przygotowania.

Wniosek z dnia 13.05. 2014 roku:
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KARTA NADARZYNIAKA
- projekt dla mieszkańców GMINY NADARZYN  

   W  maju został rozstrzygnięty kon-
kurs na nazwę „karty mieszkańca”  
i hasło promujące Gminę Nadarzyn.
Komisja konkursowa wyłoniła trzy 
nazwy oraz trzy hasła promujące, z 
których  mieszkańcy wyłonili nazwę:  
Karta Nadarzyniaka, zaś hasłem pro-
mującym gminę zostało: „Nadarzyn w 
dobrym kierunku” . 
  Jesteśmy w trakcie przygotowy-
wania dokumentacji: porozumień, 
programu, wzoru karty. Trwają roz-
mowy ze zgłaszającymi się przedsię-
biorcami. Podczas sesji Rady Gminy 
Nadarzyn w dniu 28 maja 2014 roku 
Radni Gminy podjęli uchwałę doty-
czącą Programu Karta Nadarzyniaka 
(Uchwała Nr XLIV/446/2014).
   Przypominamy, że inicjatywa ta jest 
skierowana do osób zarówno zameldo-
wanych, jak i mieszkających bez mel-
dunku, ale  płacących podatki w Gmi-
nie Nadarzyn. Jeśli ktoś nie płaci tu 

podatków – a chciałby to zmienić, 
wystarczy - bez zmiany meldunku 
- wypełnić formularz ZAP3 (więcej 
informacji na stronie www.nada-
rzyn.pl  w zakładce „Płacę podatki 
tam gdzie mieszkam”). 
 Dzięki projektowi  ,,KARTA 
NADARZYNIAKA’’ będzie można 
zaproponować mieszkańcom wiele 
atrakcyjnych rabatów. Planowane 
są m.in. zniżki z odpłatnej oferty 
jednostek podległych Gminie oraz 
zniżki na usługi komunikacyjne, 
a przede wszystkim rabaty  
w lokalnych zakładach usługowych  
i przedsiębiorstwach znajdujących się 
na terenie naszej gminy. Zapraszamy 
lokalnych przedsiębiorców zaintere-
sowanych współpracą w ramach tego 
projektu.
   Warto zaznaczyć, iż Gmina Nadarzyn 
jest jedną z nielicznych gmin wiejskich, 
w Polsce, które wprowadzają tego typu 

pakiet zniżek dla swoich mieszkańców. 
Jest również jedyną 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 partnerem 
akcji i zaoferuje posiadaczom karty 
rabat na swoje usługi oraz towary, 
będzie mogła liczyć na skuteczną 
promocję swojej działalności. 

  Więcej szczegółów na stronie 
www.nadarzyn.pl oraz 
w Referacie Promocji 

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

Referat Promocji i Rozwoju

Wniosek z dnia 
14 maja 2014 roku:

  Odpowiedź Urzędu Gminy: 
„W odpowiedzi na wniosek  
z dnia 15 maja 2014 roku informuje,  
iż Urząd Gminy Nadarzyn nie po-
siada informacji na temat spotkania  
z dnia 9 maja 2014 roku”.  
Zastanówmy się czemu miało służyć 
to zapytanie. 

   Pojawiły się także inne szczegółowe 
wnioski dotyczące np. kwot wymia-
ru podatkowego za 2013 rok, który 
wymagał przygotowania dużej ilości 
dokumentów. 

red. 
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Z radością donoszę, że Malkontent 
nie jest ślepcem. Wprawdzie oko ma, 
ale jak sam przyznał niestety „zezowa-
te” i kaprawe, lepsze jednak takie, niż 
żadne. Za to ze wzrokiem AntyMal-
kontenta wszystko jest w najlepszym 
porządku. Świat przez niego widziany 
jest kolorowy, szczegóły ostre a co naj-
ważniejsze, żadnych przywidzeń.

Kwadratura koła, czyli 
drogi polne czy utwar-

dzane
Co zatem „zezowatym okiem” Mal-

kontent widzi? Otóż wiele, a to co wi-
dzi i czyta zupełnie mu się nie podoba. 
Na wsi drogi asfaltem pokrywają! Kto 
to widział? Praszczury nasze, proto-
plaści po polnych drogach chadzali, w 
rozmokłym błocie po deszczu człapali, 
w zaspach śnieżnych brnęli i nikomu to 
nie wadziło. Aż tu nagle Wójtowi za-
chciało się nowoczesności i pieniądze 
nasze (Malkontenta) w asfalcie na po-
lnej drodze utopił. Wprawdzie miesz-
kańcy Woli Krakowiańskiej o nakład-
kę wnioskowali od 2004 roku. Jednak 
Malkontent zamiast cieszyć się wraz  
z mieszkańcami, że nareszcie doczekali 
się przyzwoitej jezdni, to szuka przy-
słowiowej „dziury w całym”. Nakładka 
łączy dwie drogi powiatowe, jest prak-
tycznym skrótem dla osób dowożących 
dzieci do szkoły i dojeżdżających do 
pracy. Jednak Malkontent widzi tylko 
prywatę. Chociaż - jak zapewnia UG 
- zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego przy ul. Złotej nie prze-
widuje się żadnych uciążliwych usług 
czy powstania magazynów logistycz-
nych to Malkontent i tak wietrzy spisek. 
Narzeka, że autami szaleją, jeżdżą, tam i 
z powrotem. Asfalt niszczą, a wiadomo, 
że to delikatne jest. Za chwilę rozjeżdżą, 
zmarnują, dziury się pojawią i remon-
tować będzie trzeba; kolejne pieniądze 
roztrwonią. Zdaniem Malkontenta to 
utwardzanie dróg, to może i w mieście 
jest potrzebne. Tam wypacykowanymi 
autkami się wożą to i asfalt wskazany. 
Jednak tu, na wsi ASFALT! Na co to 
komu? Dla konia, to lepiej żeby po po-
lnej drodze kopytami tłukł, a jak się cią-
gnikiem jedzie to asfalt też nie jest po-
trzebny. Same straty, kury wystraszone 
ruchem i prędkością aut przestały jaja 

znosić, krowy mleka nie dają! Jak droga 
była polna, to wolniej jeździli. Dziu-
ry omijali więc musieli się skupić. No  
i myśleli czy warto tłuc się bezdrożem, 
resory uszkodzić czy lepiej i zdrowiej 
spacerkiem się przejść. Teraz żeby było 
równie bezpiecznie jak kiedyś, to trzeba 
na tej równej asfaltowej drodze doro-
bić ograniczniki prędkości czyli kolejny 
wydatek i znów nierówno będzie. Co 
gorsza, jak w jednym miejscu asfalt zro-
bili to innych mieszkańców zazdrość 
wzięła i też im się zbytków zachciało. 
Już o asfalt dopominają się mieszkańcy 
Czarnego Lasu. „Konkurs piękności” 
urządzają, doktoryzują się z wyższości 
świąt Bożego Narodzenia nad Wielka-
nocą czyli, debatują która ulica ważniej-
sza, gdzie asfalt potrzebniejszy. Gdzie 
więcej osób mieszka, którędy aut więcej 
jeździ, gdzie ktoś sławniejszy mieszka, 
gdzie jest więcej stowarzyszeń etc...

„Ukochany kraj, 
umiłowany kraj...”

Green Nadarzyn, jego zwolennicy, 
wielbiciele i miłośnicy. Green dla wy-
jaśnienia nie dlatego, że ekologiczny – 
nikt tutaj nie chce ekologów obrażać, 
ale od tej zazdrości co go trawi. Od 
tego Green uwielbienia Gmina dostaje 
czkawki. Tylu tych fanów, że trudno 
się połapać, kto i co robi. Jak wieść 
gminna niesie wśród przyjaciół Gmi-
ny są i tacy, którzy chcą we wszystkim 
uczestniczyć. Są tak aktywni, że nawet 
gdy w jakąś sprawę nie są zaangażo-
wani, to i tak twierdzą, że są. Do tego, 
bardzo wrażliwi i drażliwi są to wielbi-
ciele. Promują tylko swoje – bo reszta 
to jak twierdzi „Fan” Malkontent „ko-
tleciarze” - a że tego niewiele, to i pro-
mować zbytnio nie ma czego. Tak się 
zastanawiam, dlaczego gdy już się w 
sobie zbiorą i coś sami dla mieszkań-
ców Gminy zrobią, to na terenie innej 
gminy? Trochę mnie to dziwi i zasta-
nawia, ale plus za dobre chęci.

   Dlaczego jednak podszywają się pod 
organizatorów czy współorganizato-
rów pewnej rowerowej imprezy? Nie 
mam pojęcia. Skąd wiem o sprawie? 
Cóż przyznam, że też na rowerze jeż-
dżę, a pojawiające się i znikające pewne 
logo na portalu organizatora bardzo 

mnie zaintrygowało i o szczegóły za-
pytałem organizatora... Cóż, słuchając 
wyjaśnień tylko wstyd mi się zrobiło – 
chociaż nie ja zawiniłem, ale jak sam or-
ganizator przyznał od lat imprezy robi 
na całym Mazowszu i nie tylko, a pierw-
szy raz tak go ktoś oszukał. Jak śpiewał 
Andrzej Poniedzielski „Oj nie ładnie 
człowieku, brzydko. Ty się całe życie 
tylko bawisz, Czasem sobie zmieniasz 
bawitko”. Panowie i Panie, liczę, że wy-
jątkowo i  Malkontent się ze mną zgo-
dzi, że nie przystoi aby osoby aspirujące 
do miana „nowej elity” wykorzystywały 
niewinnego człowieka i fajną imprezę 
do swoich maluczkich interesików.

Cóż ci „Przyjaciele” takiego dla 
Gminy robią, otóż z moich obserwa-
cji wynika, że głównie wietrzą spiski  
i zadręczają pytaniami. Każde dziecko 
przechodzi przez taki etap rozwoju,  
a rodzice muszą go przetrwać cierpliwie 
odpowiadając na miliony pytań.

Jeszcze niedawno uważałem, że 
nie ma głupich pytań, mogą być tylko 
głupie odpowiedzi. Musiałem zweryfi-
kować swoje poglądy. Z moich ustaleń 
wynika, że kilku mieszkańców gminy 
składa zapytania w ramach dostępu 
do informacji publicznej - tudzież „pa-
trzy na ręce władzy”. Osoby te są tak 
płodne i dociekliwe, że złożyły w tym 
roku kilkadziesiąt zapytań. Oczywiście 
nie miałbym nic przeciwko, gdyby pyta-
nia te były przejawem faktycznej troski 
czy też zainteresowania wykazywanym 
przez społeczeństwo obywatelskie. 
Tymczasem czujny Malkontent spraw-
dza tak strategiczne dla funkcjonowa-
nia Gminy sprawy i krytycznie ważne 
dla mieszkańców jak przykładowo: wy-
nik badania geologicznego gruntu pod 
Urzędem Gminy. Zapewne Malkontent 
podejrzewa, że zły Wójt wybudował 
sobie urząd na roponośnej działce, ba 
może nawet są tam cenne kruszce. Za-
pewne pracownicy kopią w piwnicach 
Urzędu Gminy i wydobywają cenne pa-
liwa lub kruszce. Zapewne z tego źró-
dła pochodzi niebotyczne, „nieudoku-
mentowane bogactwo Wójta”… Tak, 
tylko więcej takich pytań. Naprawdę 
teraz czuję się spokojny wiedząc, że 
„zezowate oko” czuwa nad… no wła-
śnie nie wiem tylko nad czym. No bo 
na pewno nie nad moimi interesami. 
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Nie mam interesu w sprawdzaniu ba-
dań geologicznych prowadzonych pod 
budynkiem Urzędu Gminy.
  Jak mawiał kardynał Richelieu „Cave 
me, Domine, ab amico, ab inimico 
vero me ipse cavebo” czyli w wolnym 
tłumaczeniu „Boże, strzeż mnie od 
przyjaciół, z wrogami poradzę sobie 
sam”. Ten sam kardynał twierdził, że 
pomyślność państwa opiera się na ro-
zumie rządzących i posłuszeństwie 
rządzonych. Tłumaczył, że to nie on 
ma wrogów, tylko Francja. Tak sobie 
myślę, że może to nie Wójt ma wro-
gów, tylko nasza Gmina? Za sprawą 
powieści Aleksandra Dumas kardynał 
- ta oddana służbie postać wygląda nie-
mal złowrogo (wypisz wymaluj portret 
pewnego Wójta na pewnym portalu) to 
faktycznie ten pierwszy minister Francji 
wyniósł kraj do pozycji mocarstwowej. 
Trudno z historią dyskutować ale moim 
zdaniem nasza gmina też prężnie się 
rozwija. Może po drodze decyzje Wójta 
komplikują czyjeś interesy i tym sposo-
bem włodarze robią sobie wrogów, ale 
czyż wielkości człowieka nie ocenia się 
po sile jego przeciwników?
Ostatecznie lepsza jest władza, która 
ma odwagę zrobić coś, co uważa za 
słuszne i konieczne, nawet jeśli narazi 
się tym na negatywne komentarze. A co 
takiego dobrego ta władza robi? Zapy-
ta zapewne Malkontent. Otóż całkiem 
sporo.

Gdy się mury pną do góry 
i „kotlety” smażą

Trudno nie zauważyć budowy w Ru-
ścu. Jakkolwiek opinie byłyby podzielo-
ne, to szkoła z dnia na dzień wygląda 
lepiej, a władze zapewniają, że „termin 
realizacji inwestycji nie jest zagrożony”. 
Można dyskutować, czy lepsza jest jed-
na duża szkoła czy kilka małych. Moż-
na też wysłać dziecko do zagranicznej 
szkoły z internatem lub zatrudnić gu-
wernantkę... Antymalkontent – chociaż 
własnych dzieci nie ma, to z budowy 
szkoły się cieszy wraz z sąsiadami, któ-
rzy niecierpliwie wyczekują kiedy będą 
mogli swoje pociechy tam przepisać.
    Jeśli już o edukacji mowa, to powraca 
temat żłobka w Ruścu. Gmina nie tyl-
ko myśli o starszych dzieciach, ale rów-
nież chce pomóc rodzicom maluchów, 
którzy muszą pracować a nie mają  
z kim zostawić swojej latorośli. Mimo 
problemów z pozyskaniem funduszy 
zewnętrznych, włodarze zwierają szy-

ki i chcą żłobek stworzyć tak zwanym 
„własnym sumptem”. Może nie będzie 
on od razu idealny, ale będzie i chyba 
sam ten fakt dla rodziców będzie naj-
ważniejszy. Gmina patrzy w przyszłość 
i z wyprzedzeniem identyfikuje pro-
blemy i stara się im zapobiec. Zgod-
nie ze wskaźnikami demograficznymi,  
w Gminie przybędzie najmłodszych 
obywateli, więc profilaktycznie już 
przygotowuje dla nich miejsce. Czy to 
powód do narzekań? Dla mnie  bynaj-
mniej nie.
   Włodarze nie zapominają również  
o seniorach. Nadarzyn jest jedną z nie-
licznych gmin, gdzie myśli się o wszyst-
kich grupach społecznych i wiekowych. 
Ruszył program skierowany do najstar-
szych mieszkańców. Jego celem jest 
pokazanie seniorom, że w tak zwanym 
„wieku poproduktywnym” też mogą 
wiele zdziałać. Nie muszą ograniczać 
się do spacerów i opieki nad wnukami. 
Mogą nadal aktywnie żyć, uczestniczyć 
w rozwoju Gminy. Doświadczenie, 
wiedza i umiejętności seniorów są nie-
jednokrotnie niedoceniane. Tymcza-
sem trudno je przecenić. Na seniorów 
czekają nie tylko ciekawe warsztaty ale 
również bezpłatne porady prawników 
i psychologów. Specjaliści nie tylko po-
mogą przeczytać i zrozumieć skompli-
kowaną umowę „z małym druczkiem”, 
ale również doradzą w sprawach spad-
kowych, cywilnych i innych. Psycho-
log doradzi jak znaleźć swoje miejsce  
w społeczeństwie po przejściu na eme-
ryturę, jak dogadać się z wnukiem, lub 
na przykład jak pomóc mu w nauce.
Jak doczytałem z porad mogą korzystać 
również młodsi mieszkańcy Gminy, 
jednak pierwszeństwo mają seniorzy.
   Miesięcznie na terenie Gminy odbywa 
się przynajmniej parę imprez rodzin-
nych. Wprawdzie niektórzy nazywają 
organizatorów „kotleciarzami”, ja jed-
nak chętnie z oferty NOK-u i Tęczy 
korzystam. Ba dodam, że w kierun-
ku Koła Gospodyń Wiejskich z Parol 
chętnie spoglądam i staram się uczest-
niczyć w imprezach, na których Panie 
się pojawiają. Na XV. NOKU byłem,  
z Grupą MoCarta się bawiłem i bawi-
łem się doskonale. Jeśli to są „kotlecia-
rze”, to takich „kotletów” życzyłbym 
sobie i mieszkańcom Gminy jak naj-
więcej.
   Swoją drogą, tak sobie myślę, że je-
śli coś krytykuję i mi się nie podoba, to 
z tego nie korzystam. Ambitnie i fair 
byłoby gdyby niezadowoleni z oferty 

„kotleciarzy” zrezygnowali z imprez  
i zajęć przez nich organizowanych. 
Powiem więcej, niech „winy ojców idą 
w synów” jak mawiał wieszcz i niech 
dzieci „antykotleicarzy” zrezygnują  
z gminnych „kotletów”. Po co zajmują 
miejsce skoro są niezadowoleni, po co 
tak cierpieć i się udręczać. Zwolnijcie 
miejsca dla tych, którzy chętnie z oferty 
placówek podległych gminie skorzysta-
ją i będą zadowoleni.
   Na gminnych drogach robi się ja-
śniej, a Referat Inwestycji sukcesywnie 
informuje o pracach budowlanych i re-
montowych oraz ich stanie. Wszystko 
się rozwija, tu drogi, tam oświetlenie  
w innym miejscu plac zabaw czy siłow-
nia na świeżym powietrzu. Za sprawą 
włodarzy, to tak naprawdę Gminie 
Nadarzyn bliżej do miasta niż wsi.

Nadarzyn to nie banda 
pańszczyźnianych chłopów
   Zresztą nie na samych budowach 
rozwój się opiera. Poza programem dla 
seniorów i Kartą Dużych Rodzin wło-
darze przygotowują się do kolejnego 
ułatwienia dla mieszkańców czyli Karty 
Nadarzyniaka. No i znów Malkontent 
pomysł skrytykował. „Te ankiety to ja-
kaś kpina. Jak często jeździsz na basen 
do Grodziska - buuuuuhahahahaha ile 
mieszkańców gminy korzysta z basenu 
w Grodzisku 5-10%.
   Otóż Malkontencie, nieważne ile 
osób korzysta. Ważne czy ktoś chce 
skorzystać tylko napotyka przeszkody 
w realizacji potrzeby. Może za sprawą 
Karty choćby kilku osobom umożliwi 
się korzystanie z basenu. Moim zda-
niem to świetna sprawa. „Jak często ko-
rzystasz z Centrum Kultury Grodzisk 
Maz.-buuuhahahaha, może z 1 jak nie 
0.1%. jak często chodzisz na koncerty 
zespołu Mazowsze, buuuuuuhaha-
hahahahaha. No łapki w górę kto był  
w ostatnim roku na koncercie Mazow-
sza. 0.5% mieszkańców? „Karta Nada-
rzyniaka czysty populizm” - nabija się 
dalej Malkontent. Otóż po przeczyta-
niu tego uznałem, że widzisz we mnie 
i reszcie mieszkańców „troglodytów”. 
Oderwanych od pługa co najwyżej 
chłoporobotników co to tylko do ko-
ścioła chodzą i jedynie na tę okoliczność 
gumofilce zdejmują, znachorów wołają, 
czytać ni pisać nie potrafią. Proszę bez 
przesady! Na terenie Gminy mieszkają 
nie tylko rolnicy – a współczesny rol-
nik to nie chłop pańszczyźniany lecz 
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W czerwcu dobiegły końca przesie-
wowe badania stanu uzębienia uczniów 
Szkoły Podstawowej w Młochowie, 
z których skorzystało 80. uczniów! 
Podczas kilku wizyt stomatolog Izabela 
Zawalska sprawdziła stan uzębienia  
w kierunku ewentualnej próchnicy, 

a także poinstruowała dzieci jak nale-
ży dbać o zęby, żeby były zdrowe. 

Po wizycie każdy rodzic uzyskał in-
formację zwrotną o stanie zdrowia jamy 
ustnej.  Dokument WHO „Zdrowie 
dla wszystkich w XXI w.” przekonuje, 
iż największą szansą na poprawę zdro-
wia jest zachowanie zdrowego stylu 
życia oraz wykonywanie badań prze-
siewowych, które pozwolą na wcze-
sne wykrycie zaburzeń zdrowotnych. 
Potwierdzają to wyniki badań, ponie-
waż u połowy przebadanych dzieci wy-
magane jest leczenie stomatologiczne, 
a u ok. 65-70 % zalecono konsultację 
ortodontyczną.

Wprowadzanie prawidłowych zacho-
wań i nawyków powinno być determi-
nowane od najmłodszych lat, dlatego 

konieczne jest objęcie szczególną opie-
ką dzieci i młodzież. Kluczową rolę w 
tej kwestii, poza rodzicami odgrywa 
szkoła, która ma obowiązek i powinna 
wspierać zespoły specjalistów takich 
jak lekarze, pielęgniarki, psychologo-
wie oraz specjaliści zdrowia publicz-
nego. Aby wychowanie zdrowotne 
mogło być odpowiednio wdrażane  
i realizowane konieczne jest tworzenie 
programów diagnostycznych, pro-
filaktycznych i edukacyjnych opar-
tych również o badania przesiewowe.  
Zadziwia postawa tych, którzy nie 
popierają badań przesiewowych, 
ponieważ to tak, jakby nie pro-
mowali zdrowia. Pozytywne jest 
to, że są takie osoby, które stupro-
centowo popierają profilaktykę. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę 
przy realizacji programu, w szczególno-
ści rodzicom oraz panu dyrektorowi SP  
w Młochowie - Jarosławowi 
Wołkowyckiemu. 

Marzena Nowicka - Prusakiewicz
SPGZOZ Nadarzyn 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada 
Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w 
sprawie ustanowienia rządowego pro-
gramu dla rodzin wielodzietnych (M.P. 
poz. 430). Sposób realizacji progra-
mu został określony w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 27 maja 
2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego pro-
gramu dla rodzin wielodzietnych (Dz. 
U. poz. 755), które weszło w życie  
z dniem 16 czerwca br. 

Celem programu jest podjęcie dzia-
łań na rzecz rodzin wielodzietnych, 
zarówno przez właściwych ministrów, 
jak i przez inne podmioty, w tym niepu-
bliczne, które przystąpią do programu 

i zaoferują rodzinom wielodzietnym 
szczególne uprawnienia. Wykaz upraw-
nień przyznanych przez wszystkie 
podmioty uczestniczące w programie 
zamieszczony będzie na stronie inter-
netowej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej www.rodzina.gov.pl.  
Dokumentem identyfikującym upraw-
nionych członków rodziny wielodziet-
nej będzie Karta Dużej Rodziny wyda-
wana bezpłatnie przez Wójta na wnio-
sek członka rodziny. Karta wydawana 
będzie rodzicom oraz małżonkowi 
rodzica na czas nieokreślony a w przy-
padku dzieci do ukończenia 18 roku 
życia lub odpowiednio do ukończenia 
roku szkolnego lub akademickiego 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25 roku życia, dla dzieci z niepełno-
sprawnością powyżej 18 roku życia na 
okres ważności orzeczenia, dla dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej na 
czas umieszczenia w danej rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Karta będzie ważna wraz z do-
kumentem potwierdzającym pobie-
ranie nauki w szkole. Aby uzyskać 
kartę należy złożyć stosowny wnio-

sek oraz okazać oryginały lub odpi-
sy dokumentów potwierdzających 
stanowienie rodziny wielodzietnej.  
W celu uzyskania KDR w ramach 
programu rządowego należy kontak-
tować się z pracownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Nadarzyn Panią Ewą Bańkowską 
pokój 133 od wtorku – do czwartku 
w godzinach 9.00 -  12.00.

Ewa Bańkowska
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bezpłatne przesiewowe badania zębów u uczniów SP Młochów 
SPGZOZ w Nadarzynie niejednokrotnie dobrze wykształcony 

człowiek, który po ciężkiej pracy chce 
odpocząć w kulturalny sposób. Książkę 
poczytać, do kina, teatru pójść czy choć-
by na basen. Spora część mieszkańców 
pracuje na miejscu, ale nie jest związana 
z rolnictwem a niemal połowa z tego co 
wiem, to pracuje w stolicy. Nabijając się 
z basenu czy koncertu Mazowsza naj-
zwyczajniej nam ubliżasz.
Malkontencie wyśmiewasz Kar-
tę Nadarzyniaka, gratuluję. „Bu-
uuuuuhahahahaahahah tylko, że 
urząd gminy nie jest od reklamowa-
nia przedsiębiorców i robić tego nie 
może. Weźcie Wy tam w gminie się 
obudźcie, albo idźcie precz bo to co 
wymyślacie to jest obłuda i okłamy-
wanie mieszkańców gminy w celu 
utrzymania stołków. Nic więcej”. 
Otóż znacznie więcej! Okazujesz je-
dynie swoją ignorancję wobec tematu. 
Nie Nadarzyn pierwszy wprowadza 
„kartę mieszkańca” i stosuje spraw-
dzone sposoby. Skoro inni już ten 
szlak przetarli, to inteligentna osoba 
zamiast wyłamywać drzwi, wykorzy-
stuje  „know how” i trzyma się spraw-
dzonych standardów.  
                                       AntyMalkontent

Gimnazjum w Nadarzynie poszukuje 
anglojęzycznego nauczyciela 

(Native Speaker’a) do prowadzenia 
lekcji konwersacji w wymiarze 6 

godzin tygodniowo od września do 
czerwca 2015. Oczekujemy dobrych 

umiejętności komunikowania się 
z młodzieżą oraz kreatywności.

Doświadczenie w nauczaniu będzie 
dodatkowym atutem.

Kontakt: magda.drzewiecka@vp.pl



6 (183) czerwiec 2014 15

Wiadomości Nadarzyńskie

Poland Bike Marathon w Młochowie
Gmina Nadarzyn drugi raz zna-

lazła się na mapie Poland Bike.  
W zeszłorocznym debiucie była are-
ną rywalizacji w formule XC. Tym ra-
zem w Lasach Młochowskich wokół 
Nadarzyna amatorzy „dwóch kółek” 
mieli okazję sprawdzić się na znacz-
nie dłuższych dystansach. Szósty etap 
LOTTO Poland Bike Marathon 2014 
zgromadził na starcie w zabytkowym 
Parku Pałacowym w Młochowie im-
ponującą liczbę 800 miłośników jaz-
dy na rowerach górskich. Rewelacyjna 
frekwencja i bardzo mocna obsada.  
W kolarskim peletonie można było zo-
baczyć m.in. Dariusza Baranowskiego, 
3-krotnego zwycięzcę Tour de Pologne, 
a wśród kibiców – Lechosława Micha-
laka, mistrza Polski z 1977 roku. Starte-
rem honorowym wyścigów był Janusz 
Grzyb, wójt Gminy Nadarzyn

- Gmina Nadarzyn stawia na sport i ro-
werową rekreację. Wróciliśmy tu z wielką 
przyjemnością - mówił Grzegorz Wajs, 
były kolarz zawodowy i organizator 
LOTTO Poland Bike Marathon. – 
Wytyczyliśmy nową trasę w Lasach 
Młochowskich, stosunkowo łatwą  
i przyjemną. Absolutnie dla każdego. 
Taką, która pozwoli złapać też nieco 
oddechu przed drugą częścią sezonu, 
bo w Nadarzynie osiągnęliśmy półme-
tek tegorocznej rywalizacji.  Na najdłuż-
szym dystansie MAX (46 km) zwyciężył 
Bartosz Banach (Hotel Cztery Brzozy 
Apteka Gemini). Wyprzedził Toma-
sza Szalę (Airbike.pl Rocky Mountain)  
i Grzegorza Maleszkę (Dachland Olsz-
tyn). (...) Wśród kobiet wygrała Krysty-
na Żyżyńska-Galeńska, przed Moniką 
Wroną (obie z Mybike.pl) i Justyną Za-
wistowską (BDC Retro MTB Team).   
Na Dystansie MINI (27 km) zwyciężył 
Michał Kostrzewa, a drugi był debiutu-
jący w nowych barwach klubowych Ka-
mil Kuszmider. (obaj TRW Cloudware 
Team.) Trzecią lokatę wywalczył Mi-
chał Dobrzyński (Rowerek.eu Grupa 
DSF Maxxis Team). W gronie kobiet 
triumfowała Magdalena Dąbrowska 
(New Age Fitness SklepRowerowy.
pl), przed Katarzyną Skurą (Kolarski.
eu Team) i Magdaleną Chmielewską 
(Warszawski Klub Kolarski). Na tra-
sie FAN (7,5 km) uczniowie i uczen-
nice szkół podstawowych ścigali się 
w otwartych mistrzostwach Gminy 
Nadarzyn w kolarstwie górskim. Wśród 
chłopców zwyciężył Mateusz Jakubiuk  

z Międzyrzeca Podlaskiego. Rywaliza-
cję dziewcząt wygrała Aleksandra Lach 
(UKK Huragan Wołomin). Swoje wy-
ścigi mieli też najmłodsi. W Mini Cros-
sie jeździły dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.  
    Emocje były również…po za-
wodach. A to za sprawą wyjątkowe-
go pokazu Marka Długołęckiego. 
Wicemistrz świata i mistrz Europy  
w bikejoringu udowodnił na czym 
polega współpraca kolarza z psem, 
zaprzęgniętym do roweru. (...)Na ko-

1100 m KOBIETY: 
1. Katarzyna Stefańska – Stara Wieś 
4,08,50, 2. Weronika Seta – Stara 
Wieś 4,15,28, 3. Wiktoria Kunicka – 
Nadarzyn 4,25,19.
KATEGORIE WIEKOWE: 
kl. 0 - III: 1. Zuzia Posadzy – Stara 
Wieś - 5,19,46, 2. Elwira Kawecka – 
Rusiec - 5,46,16, 3. Kinga Paleczek – 
Rusiec - 5,49,58
kl. IV-VI: 1. Weronika Seta – Stara 
Wieś - 4,15,28, 2. Wiktoria Kunicka 
– Nadarzyn - 4,25,19, 3. Jaśmina 
Różańska – Pruszków - 4,46,62 
Gimnazjum: 1. Iza Skowrońska – 
Rusiec - 4,45,34, 2. Wioleta Sieczkowska 
– Kawęsy - 5,14,35 , 3. Patrycja Kuch – 
Stara Wieś - 5,40,22. 
Kobiety: 1. Katarzyna Stefańska – 
Stara Wieś - 4,08,50 , 2. Monika Dołęga 
– Nadarzyn - 4,36,55, 3. Weronika 
Rządkowska – Stara Wieś - 4,41,44
1100 m mężczyźni: 1. Konrad Taber 
– Brwinów (3,38,53), 2. Ryszard 
Piotrowski – Rusiec (3,48,92), 3. Kacper 
Kaszuba – Walendów (3,50,32) .

niec odbyła się dekoracja na scenie  
z udziałem wójta Gminy Nadarzyn Ja-
nusza Grzyba oraz wybitnych kolarzy 
Dariusza Baranowskiego i Lechosława 
Michalaka. Było mnóstwo nagród i tra-
dycyjne losowanie upominków wśród 
wszystkich uczestników imprezy. 

Kolejny, siódmy etap LOTTO Poland 
Bike Marathon odbędzie się 6 lipca  

w Wąchocku. Więcej na www.polandbike.pl  
i www.facebook.com/Poland.Bike.athon

KATEGORIE WIEKOWE: 
kl. 0 - III: 1. Franciszek Krupa – 
Kajetany - 4,41,67, 2. Kosma Pasternak 
– Pruszków - 4,49,82, 3. Oliwier 
Nowrotek – Strzeniówka - 5,02,51 
kl. IV-VI: 1. Kacper Kaszuba – 
Walendów - 3,50,32, 2. Bartosz Darłak 
– Nadarzyn - 4,08,03, 3. Michał 
Dębiński – Kajetany - 4,13,63 
GIMNAZJUM: 1. Karol Kołakowski 
– Nadarzyn - 4,29,96, 2. Przemek 
Skrzydlewski – Młochów - 4,34,52, 3. 
Nicolas Senderowski – Stara Wieś - 
4,37,70.
MĘŻCZYŹNI: 1. Konrad Taber 
– Brwinów - 3,38,53, 2. Ryszard 
Piotrowski – Rusiec - 3,48,92 , 3. Jerzy 
Taber – Brwinów - 3,57,84
NAJLICZNIESZA RODZINA: 
1. Chijek 2. Kołakowscy, 3. Kuch.
NAJMŁODSZY zawodnik – Juliusz 
Dubielecki – 2 lata. 
NAJSTARSZY zawodnik – Tomasz 
Kołakowski – 64 lata.

Szczegółowe wyniki:
www.nadarzyn.pl

Wyniki Biegu Rodzinnego o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn 
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O Ś W I A T A

Fot. arch. szkoły

I Nadarzyński Eko Top 2014 
W dobie gwałtownych zmian i szyb-

kiego rozwoju cywilizacji coraz więk-
szego znaczenia nabierają pojęcia: eko-
logia, edukacja ekologiczna, ochrona 
środowiska. Człowiek od zarania dzie-
jów, korzystając z bogactw naturalnych 
ziemi wyrządził jej wiele krzywd, które 
stanowią poważne zagrożenie równo-
wagi biologicznej. Zanieczyszczone po-
wietrze, woda, gleba, ginące zwierzęta – 
„wołają o pomoc”. Ochrona środowi-
ska przyrodniczego jest koniecznością.  

Od najwcześniejszych lat należy roz-
począć kształtowanie właściwej posta-
wy wobec środowiska. Dziecko w wie-
ku przedszkolnym wchodzi w relacje 
ze swoim społecznym i przyrodniczym 
środowiskiem, nawiązuje żywy i silny 
kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej 
poznawania i jej ochrony. Poznawanie 
przyrody, przeżywania jej piękna i bo-
gactwa, stwarzania warunków bez-
pośredniego kontaktu z nią zapewnia 
dziecku biospołeczny rozwój. Dlatego 
należy dostarczać dziecku możliwości 
poznawania przyrody poprzez aktywny 
i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawi-
skami. Wiek przedszkolny to okres in-

tensywnego rozwoju dziecka, to kształ-
towanie nawyków i przyzwyczajeń. 
Warto więc ten okres wykorzystać do 
rozbudzania wrażliwości ekologicznej. 
Dlatego w naszym przedszkolu uświa-
damiamy naszym wychowankom jak 
wiele, już od najmłodszych lat, mogą 
zrobić dla środowiska naturalnego. 

W celu zwiększenia świadomości 
ekologicznej oraz uświadomienia za-
grożeń dla środowiska wynikających  
z rosnącej ilości odpadów, a także  
w celu wykształcenia świadomości se-
gregacji odpadów oraz recyclingu nasze 
przedszkole przystąpiło do ogólnog-
minnego projektu ekologicznego EKO 
TOP 2014 pod patronatem Wójta 
Gminy Nadarzyn. 

W ramach realizacji projektu w na-
szym przedszkolu odbywa się całorocz-
na zbiórka surowców wtórnych m.in.: 
makulatury, korków plastikowych. 
Nawiązaliśmy również współpracę  
z firmą REMONDIS prowadząc 
zbiórkę elektrośmieci. 
W jaki sposób i dlaczego, tak ważne 

jest dla naszego środowiska segrego-
wanie śmieci dowiedzieliśmy się u źró-
deł, odwiedzając pobliską sortownię 
śmieci. Dowiedziawszy się, że więk-
szość odpadów można powtórnie 
wykorzystać, a tym samym ochronić 
naszą planetę przed górami śmieci, 
wykorzystaliśmy surowce wtórne do 
wykonania „Ekologicznej lokomoty-
wy”, dzięki której nasze przedszkole 

zdobyło wyróżnienie w ogłoszonym 
przez przedszkole „Smyk” konkursie 
ekologicznym pod hasłem „Segreguję 
i przetwarzam. Myślę o przyszłości”.
Jak chronić powietrze przed zanie-
czyszczeniami, nasze przedszkolaki 
dowiadują się podczas zajęć pro-
wadzonych  w ramach kontynuacji 

ogólnopolskiego programu „Czyste 
powietrze wokół nas”. Dzieci dosko-
nale wiedzą, że smugi czarnych dy-
mów płynących z kominów, a także 
te powstałe wskutek wypalania traw 
są szkodliwe zarówno dla człowie-
ka jak i wszystkich zwierząt, o czym 
dowiedziały się podczas pogadanki 
pod hasłem „STOP dla wypalania 
traw” prowadzonej przez członka 
Straży Pożarnej z Nowej Wsi p. Agatę 
Haber.
Aby nasze otoczenie było czyste, 
przedszkolaki zaopatrzone przez 
Straż Gminną w worki i rękawicz-
ki wyruszyły na ogólnogminne 
„Sprzątanie świata”, przypominając 
wszystkim do czego służą kosze na 
śmieci. Bo przecież o wiele przyjem-
niej jest spacerować, gdy zamiast pa-
pierków możemy przyglądać się pięk-
nym kwiatom. 
My również dbamy o piękne  
i estetyczne otoczenie, w którym 
przebywamy. Wraz z nadejściem  
wiosny nasz ogród wzbogacił się 
o nowe rabaty i klomby kwiatowe. 
W naszych działaniach wspiera nas 
Referat Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Nadarzynie, z którym 
współpracujemy już od wielu lat.  
Wszelkie działania podejmowane  
w ramach ochrony środowiska muszą 
wybiegać w przyszłość. Aby to 
uświadomić wszystkim mieszkańcom 
naszej Ziemi przedszkolaki 
uczestniczyły w ogólnogminnej 
„Manifestacji ekologicznej” pod 
hasłem „Zmieniaj nawyki-nie klimat”. 
Podjęte w ramach projektu EKO 
TOP 2014 działania mają na celu 
uświadomienie dzieciom skutków 
zanieczyszczenia gleby, wody oraz 
powietrza. Ufamy, że uwrażliwianie 
dzieci na potrzebę dbałości  
o otaczające nas środowisko będzie 
kolejnym krokiem do rozwoju 
postaw proekologicznych młodego 
pokolenia. 
Dziękujemy wszystkim instytucjom, 
które współpracują z naszym przed-
szkolem w ramach szerzenia świado-
mości ekologicznej naszych wycho-
wanków. 

            M. Kmiecik
Nauczyciel w Publicznym Przedszkolu  

w Nadarzynie, koordynator projektu EKO TOP 2014

Publiczne Przedszkole w Nadarzynie

Fot. arch PP Nadarzyn 
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Od wielu lat nasze czynnie włączamy 
się z dziećmi naszego przedszkola do 
działań proekologicznych. W tym roku 
w ramach ogólnogminnego Projektu 
„Eko Top 2014”. Jednym z wielu za-
dań, które miały miejsce w jego ramach 
była „Eko - spartakiada”. Przygotowa-
nia do niej rozpoczęły się przed świę-
tami wielkanocnymi. Zaprosiliśmy do 
współpracy rodziców, którzy mięli za 
zadanie pomóc dzieciom przy zbiórce 
surowców wtórnych (pudła, pudeł-
ka małe, butelki plastikowe). W dniu  
6. maja przedszkolny plac zamienił się 
w Eko – krainę zabaw. Wychowawcy 
przygotowali wspaniały plac zabaw te-
renowych. Wyznaczyli min. tory prze-
szkód,  miejsca „ budowy ekologicznej” 
i wiele ciekawych stanowisk sporto-
wych, które dzieciom miały uprzy-
jemnić pobyt na świeżym powietrzu. 
Wszystko było wykonane z surowców 
wtórnych. Aby móc rozróżnić zespoły 
sportowe, grupa Pszczółek ubrana była 
w żółte podkoszulki, grupa Biedronek 
– w czerwone, a Leśnych Skrzatów –  
w zielone. Konkurencji sportowych 

było bardzo dużo, min. zabawy z ele-
mentami rzutu „Butelkowe kręgle”,  
„Rzut butelką”, „Rzut do celu”, biegi, 
„Tor przeszkód”, „Biegające pudeł-
ko”, konkurencje na czas – „Gniecenie 
butelek”, „Przeciąganie liny”, zabawa 
w budowniczych „Wieża” oraz Quiz 
krasnalkowy” – gdzie dzieci wykazały 
się wiedzą ekologiczną odpowiada-
jąc na pytania. Ostatnią konkurencją 
był „Bieg po zdrowie”. Na mecie bie-
gu każdy mały uczestnik spartakiady 
otrzymał jabłko. Na zakończenie dzieci 
złożyły ślubowanie ekologa i otrzymały 
medale „Przyjaciela przyrody”.  Kolej-

nym zadaniem związanym z ekologią 
i ochroną środowiska, było założenie 
„Tajemniczego Ogrodu”. Do tego 
zadania przygotowywaliśmy się dużo 
wcześniej, ale też przygotowywali się  z 
nami rodzice i dzieci.

Dzięki uprzejmości rodziców dzie-
ci przyniosły do przedszkola rośliny 
jednoroczne doniczkowe i byliny. Pani 
dyrektor zakupiła doniczki, ziemię i rę-
kawiczki ochronne. W dniu 9 maja b.r. 
zorganizowałyśmy dla dzieci warsztaty. 
Podczas zajęć, poznawały one budowę 
rośliny, gatunki roślin, same segregowa-
ły, uczyły się w jaki sposób należy dbać 
o rośliny oraz utrwalały już wcześniej 
zdobytą wiedzę na temat tego co po-
trzebne roślinom aby rosły i „cieszy-
ły nasze oczy”. Na koniec w praktyce 
dzieci zaprezentowały zdobytą wiedzę 
i umiejętności i samodzielnie posadziły 
rośliny do doniczek. 

Wspólnymi siłami przenieśliśmy 
piękne kwiatowe kompozycje na scho-
dy wejściowe do naszego przedszkola. 
Akcja ta przyczyniła się do rozbudzenia 
w dzieciach potrzeby dbania o estety-
kę najbliższego ,środowiska, nauczy-
ła dzieci jak dbać o piękno otoczenia  
i o przyrodę.
     12 maja b.r. współpracy ze Strażą 
Gminną, wzięliśmy udział w „Gmin-
nym Sprzątaniu Świata”. Straż Gminna 
zaopatrzyła nas w niezbędne akcesoria 
typu rękawiczki gumowe i worki na 
śmieci. Nie brakowało nam też uśmie-
chu i chęci do pracy. W asyście Straży 

Gminnej ruszyliśmy na wielkie sprzą-
tanie terenu wokół przedszkola. Dzie-
ci pełne entuzjazmu prześcigały się  
w zbieraniu śmieci i grabieniu trawy. 

 Szczególne podziękowania składamy 
na ręce rodziców naszych dzieci, którzy 
przyczynili się do zorganizowania „Eko 

-spartakiady” poprzez czynną zbiórkę 
surowców wtórnych i dowiezienie do 
przedszkola oraz zakupienie roślin 
doniczkowych do „Magicznego 
Ogrodu”.
  Pragniemy też podziękować Straży 
Gminnej za obecność podczas 
„Akcji sprzątania świata”, za pomoc  
i zaangażowanie oraz za przykład idący 
od osób dorosłych, że wszyscy możemy 
dbać o naszą Planetę.                                                               

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego 
na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”

                                                                                              Florian Plit

Publiczne Przedszkole w Młochowie

EKO 
spływ kajakowy

W ramach projektu I Nadarzyński 
Eko Top 2014 i przypadający na dzień 
05.06 -  Światowy Dzień Ochrony Śro-
dowiska gimnazjaliści wyruszyli na  
I Ekologiczny Spływ Kajakowy po rzece 
Jeziorce. W bezpłatne kajaki zaopatrzył 
nas pan Jacek Andrzejak, który już od 
dłuższego czasu zaangażowany jest  
w ochronę malowniczej rzeczki i zajmu-
je się spływami na jej terenie. 

W trakcie spływu uczestnicy mieli 
okazję szlifować kajakarskie umiejętno-
ści, ale jednocześnie porządkowali brze-
gi rzeki ze śmieci, jak również wyławiali 
różne „dziwne” przedmioty z jej nurtu. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
wczuli się w rolę „poławiaczy rzecznych 
skarbów”, czego rezultatem była zbiórka 
20 worków śmieci. Po wykonanej z wiel-
ką przyjemnością i radością pożytecznej 
pracy, w Konstancinie - Jeziorna czekał 

Gimazjum w Nadarzynie 

Edyta Bernaś 
Nauczycielka 

Przedszkola Publicznego w Młochowie

Fot. arch PP Młochów
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na nas poczęstunek z ogniska, oraz przy-
gotowany przez Łukasza Dąbrowskiego 
występ muzyczny.  

Podziękowania dla Dyrekcji gimna-
zjum za dofinansowanie transportu na 
miejsce imprezy, oraz opiekunom (p. B. 
Łaszczewskiej, p. A. Habie Czajńskiej,  
p. P. Napiórkowskiemu, p. D. Leśnie-
wicz, ks. J. Kuśmierczykowi)  za pomoc. 

Magdalena Milczarek 

organizator spływu

Szkoła Podstawowa w Ruścu, tak 
jak wiele placówek oświatowych z te-
renu naszej  Gminy, jest uczestnikiem 
ogólnogminnego projektu ekologicz-
nego „I Nadarzyński Eko-TOP 2014”.  
 W ostatnich dwóch miesiącach pod-
jęliśmy  wiele  działań edukacyjnych 
związanych z realizacją zadań w ramach 
tego projektu. Zaczęliśmy w kwietniu, 
od nawiązania współpracy z firmą 
REBA, która odbiera ze szkoły zuży-
te baterie. Plakat i specjalny pojemnik 
umieszczone w szatni szkolnej zachęca-
ją do pozbywania się tego typu odpadu 
w sposób ekologiczny. 

Następnie, w ramach szkolnych 
obchodów Światowego Dnia Ziemi, 
uczniowie klas IV-VI wykonali plakaty 
pt. „Zmieniaj nawyki nie klimat”. Pod 
tym samym hasłem odbywała się 30 
kwietnia br. tradycyjna już manifestacja 
ekologiczna, w której wzięli udział szó-
stoklasiści, samodzielnie przygotowując 
oryginalne transparenty, a kilkunastu 
uczniów najstarszych klas w ramach 
projektu edukacyjnego wykonuje multi-
medialne prezentacje na ten temat. 

Także w kwietniu, uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w akcji Fundacji 
Ekologicznej ARKA „Listy dla Ziemi”, 
która polegała na napisaniu listu, na  
wykonanym z makulatury papierze, 
do wybranej osoby dorosłej. Listy do-
tyczyły kwestii czystości powietrza, 
którym oddychamy, a w szczególno-
ści problemu palenia śmieci w piecach 
domowych oraz problematyki „niskiej 
emisji”. Wszystkie listy,  które powsta-
ły w ramach akcji zaprezentowane zo-
stały na wystawie. Ich pisanie poprze-
dzone było lekcjami tematycznymi  
i dwoma spotkaniami z zaproszony-
mi do szkoły gośćmi. Odwiedziły nas 
Panie: Dorota Betko z firmy Hetman 

i Anna Janicka starszy strażnik  Straży 
Gminnej w Nadarzynie.  Podczas spo-
tkań  z uczniami klas I-III i IV-VI in-

formowały jak pozbywać się śmieci  w 
sposób właściwy, uczyły prawidłowego 
segregowania odpadów oraz prezento-
wały  film na temat tego, co dzieje się  z 
odpadami, które wyrzucamy do koszy.  
Pani Dorota Betko, w imieniu preze-
sa firmy Hetman Pana Mieczysława 
Ciechomskiego, przekazała szkole kosz 
do segregacji odpadów.  

W naszej szkole odbyła się rów-
nież druga w tym roku szkolnym akcja 
zbiórki makulatury, przygotowana przy 
współpracy z firmą  Jarper. Tym razem, 
dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów  
i ich rodziców oraz pracowników szko-
ły, udało się zebrać 2 tony makulatury, 
co jest równoznaczne z ocaleniem przed 
wycięciem 34 drzew.  Na słowa uzna-
nia zasłużyli też ci z naszych uczniów, 
którzy dnia 12 maja br. wzięli udział   
w Gminnym Dniu Sprzątania Świata.    

Dzieci z  dużym zaangażowaniem 
wyzbierały śmieci leżące wzdłuż dróg 
prowadzących do szkoły.  Z kolei 6 maja 
poznaliśmy wyniki szkolnego konkursu 
plastycznego dla uczniów klas młod-

szych - „Cudaki-śmieciaki”. Zadaniem 
uczniów klas 0-III było wykonanie 
zabawki lub przedmiotu z odpadów, 
które nadają się do recyklingu. Celem 
konkursu było m.in. uświadomienie 
dzieciom możliwości wtórnego wyko-
rzystania surowców.  Jury nagrodziło 
następujące prace: w kategorii praca in-
dywidualna, I miejsce  Tosia  Dośpiał-
III c, II miejsce Zosia Stelmaszyk-IIb,  
III miejsce Alan Gajlewicz-IIb,  w ka-
tegorii praca grupowa,  I miejsce klasa 
0c (praca „Pegaz”),  II miejsce klasa 
IIa („Pingwiny”), III miejsce klasa IIb 
(„Pająk  w sieci”). Przekonanie i zaanga-
żowanie dzieci do różnorodnych dzia-
łań związanych z ochroną środowiska 
to niewątpliwie inwestycja, która przy-
niesie korzyści nam wszystkim.

Olga Mentlewicz, 
Nauczyciel przyrody SP Rusiec

Szkoła Podstawowa w Ruścu

Fot. arch . Gimnazjum

Fot. arch.  SP Rusiec
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  W dniach 19-23 maja odbyła się wy-
cieczka do Berlina, obejmująca rów-
nież Poczdam i park wodny Tropical 
Islands. Wyjazd miał na celu przybli-
żyć klasom IIe i IId kulturę naszych 
zachodnich sąsiadów i dać możliwość 
podniesienia kompetencji językowych. 
Był także świetną formą wypoczynku  
i wspólnego spędzania czasu. 
    Program wycieczki był bogaty. Pierw-
szym jej punktem  było obejrzenie Po-
mnika Pomordowanych Żydów Euro-
py,  poświęconego pamięci ofiar Ho-
locaustu. Następnie skierowaliśmy się 

do Bramy Brandenburskiej, symbolu 
Berlina i zarazem idealnego miejsca do 
pamiątkowych zdjęć. Po przejściu przez 
Tierpark zatrzymaliśmy się przy budyn-
ku Reichstagu (siedziba rządu) po czym 
dalej ruszyliśmy wzdłuż Sprewy, min. 
na ,,wyspę muzeów” i wieżę telewizyj-
ną, skąd mieliśmy przyjemność obej-
rzeć piękną panoramę miasta. Zwie-
dzanie Berlina zakończyliśmy zakupa-
mi w centrum handlowym przy Ale-
xanderplatz, spacerem wzdłuż Muru 
Berlińskiego i Alei Gwiazd, a także 
zwiedzaniem Katedry Berlińskiej i Mu-

zeum Pergamon. Zetknęliśmy się tam  
z trzema starożytnymi cywilizacjami  
i przy okazji daliśmy popis naszej wiedzy  
z zakresu mitologii. Zwiedziliśmy rów-
nież stolicę Brandenburgii, Poczdam. 
Pani przewodnik oprowadziła nas po 
dworku Cecilienhof, w którym pod-
pisany został traktat poczdamski oraz 
odbywała się konferencja poczdamska.  
W zachwyt wprawiły nas przepiękne 
pałacowe ogrody Fryderyka Wielkiego 
oraz bajkowe wnętrza rokokowej rezy-
dencji Sanssouci.  
 Spacerowaliśmy również malowni-
czymi uliczkami Poczdamu. Ostatnią 
atrakcją, na którą czekaliśmy z utęsknie-
niem wymęczeni upałem, był wyjazd 
do Tropical Islands. Po przekroczeniu 
progu istnego raju dla tych, którzy chcą 
się świetnie bawić, mieliśmy do dyspo-
zycji las tropikalny, kompleks zjeżdżalni, 
wody Morza Południowego i Laguny, 
a także klimatyczne kafejki, w których 
można było odpocząć po 6. godzinach 
wodnego szaleństwa. Podsumowując, 
wycieczka każdemu bardzo się podobała. 
Świetna atmosfera i niezwykłe miejsca, które 
mogliśmy zobaczyć, na pewno zapadną nam 
na długo w pamięć. Dziękujemy bardzo pa-
niom Beacie Syrek, Joannie Lis oraz Magda-
lenie Drzewuckiej za zorganizowanie wyjazdu  
i poświęcenie nam swojego czasu.                                                                                                                 
                        Maria Ciemińska  uczennica klasy IIe

SP Młochów - Święto szkoły
31 maja 2014 r. w Szkole 

Podstawowej w Młochowie już po 
raz 12 uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele, zaproszeni goście spotkali się 
podczas Święta Szkoły. Tego dnia na 
wszystkich czekało mnóstwo atrakcji: 
Kabaret „Świat bajek po latach”- kl. III, 
występ laureatów konkursu piosenki 
angielskiej, prezentacja utworów laure-
atów konkursu „O szkole wierszem”, 
„Lekcja muzealna”- przedstawienie 
nauczycieli wg scenariusza pani Liliany 
Fabisińskiej), Mały Edison (doświad-
czenia fizyczno-chemiczne), Dino Świat 
(warsztaty z przyrody i paleontologii), 
atrakcje przygotowane przez harcerzy 
(wykonywanie znaczków-buttony, ani-
macje i pyszna grochówka), dmuchany 
zamek, przejażdżka amfibią wojskową, 
Ponadto miały miesjce rozgrywki ro-
dzinne: mamy kontra córki w kwadran-
ta, ojcowie z synami rozegrali mecz pił-
ki nożnej,  rodzinne wyścigi w rzędach, 
Dla wszystkich dzieci były lody, a ka-
wiarenka multimedialna polecała ciasta 

własnego wypieku i świeże soki.
Dochód ze sprzedaży ciast oraz prac 

dzieci tradycyjnie został przekazany na 
rzecz  Domu Dziecka  nr 1 w Zwierzyńcu. 
Pogoda nas nie zawiodła, było bar-
dzo wesoło, smacznie, prezenta-

cje artystów wyjątkowe, rozgrywki 
sportowe niezwykle emocjonujące. 
Dziękujemy za hojność, dzięki Państwu 
dochód ze sprzedaży ciast to 700 zł!!! 
Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Akram

Gimnazjum w Nadarzynie - wycieczka do Berlina

Fot. arch  SP Młochów

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

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

01.05.2014 r. udział 
zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego, do którego doszło w Urzu-
cie (al. Katowicka). Działania podjęto o 
godz. 0.17 na miejscu zdarzenia obecne 
dwa Zastępy PSP Pruszków, dwa Ze-
społy Pogotowia Ratunkowego Gro-
dzisk Maz. oraz Pruszków jak również 
WRD Pruszków.
05.05.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy do którego 
doszło w skutek zerwania linii energe-
tycznej średniego napięcia w Wolicy (al. 
Katowicka). Działania zostały podjęte  
o godz. 15.08. Obecne było także Po-
gotowie Energetyczne.
07.05.2014 r. udział zastępów w ga-
szeniu pożaru pawilonu handlowego  
w Rozalinie przy ul. Przemysłowej. 
Działania zostały podjęte o godz. 0.38. 
Na miejscu akcji obecne dwa zastę-
py PSP Pruszków, jeden Zastęp OSP 
Młochów oraz Policja Nadarzyn jak 
również Pogotowie Energetyczne.
07.05.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru samochodu osobowego, 
do którego doszło w Paszkowie (al. 
Katowicka). Działania zostały podjęte 
o godz. 7.54, na miejscu akcji obecna 
Policja Nadarzyn.
12.05.2014 r. udział zastępu w skutków 
wypadku drogowego, do którego do-
szło w Ruścu (al. Katowicka). Działa-
nia zostały podjęte o godz. 17.38. Na 
miejscu zdarzenia obecne Pogotowie 
Ratunkowe Pruszków, Policja WRD 
Pruszków oraz dwa Zastępy PSP 
Pruszków.
13.05.2014 r. udział zastępów w usu-
waniu skutków rozlanego paliwa (ON) 
w Nadarzynie ul. Kościelna. Działania  
zostały podjęte o godzinie 14.50, na 
miejscu zdarzenia obecny jeden Zastęp 
PSP Pruszków oraz Policja Nadarzyn. 
15.05.2014 r. udział zastępu w usuwa-
niu skutków wypadku drogowego z 
udziałem trzech samochodów osobo-
wych do którego doszło w Strzeniów-
ce (ul. Pruszkowska). Działania zostały 
podjęte o godzinie 10.32 polegały na 
wydobyciu trzech osób zakleszczonych 
we wraku pojazdu, zabezpieczeniu 
miejsca lądowiska dla LPR. Na miej-
scu zdarzenia obecne cztery Zespoły 
Pogotowia Ratunkowego – Pruszków, 

Otrębusy, Mroków, Grodzisk Maz. jak 
również dwa Zastępy PSP Pruszków, 
Policja WRD Pruszków i Nadarzyn.
15.05.2014 r. udział zastępu w usuwaniu 
skutków silnych podmuchów wiatru  
w Nadarzyn przy ul. Jarzębinowej. 
Działania zostały podjęte o godz. 22.02.
19.05.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru budynku mieszkalnego do 
którego doszło w Krakowiany. Działa-
nia nasze zostały podjęte o godz. 10.39  
i oprócz gaszenia pożaru polegały rów-
nież na udzieleniu pomocy przedme-
dycznej dwóm osobą na miejscu akcji 
obecne dwa Zastępy PSP Pruszków, 
Pogotowie ratunkowe Tarczyn oraz Po-
licja Nadarzyn. 
22.05.2014 r. udział zastępu w zdję-
ci wystraszonego kota który uciekł na 
drzewo w Nadarzyn przy ul. Komo-
rowskiej. Działania zostały podjęte  
o godzinie 18.23.
23.05.2014 r. udział dwóch zastępów 
w gaszeniu pożaru składowiska obcię-
tych gałęzi w miejscowości Nadarzyn 
przy ul. Turystycznej. Działania zostały 
podjęte przez Zastępy o godzinie 15.44. 
Na miejscu zdarzenia obecna również 
Policja Nadarzyn.
24.05.2014 r. udział Zastępu w gasze-
niu pożaru dwóch drewnianych altan 
w Krakowiany. Działania nasze zostały 

podjęte o godzinie 23.13. Na miejscu 
zdarzenia obecne Pogotowie Ratunko-
we Grodzisk Maz. jeden Zastęp OSP 
Młochów oraz PSP Pruszków.
26.05.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru budynku jednorodzinnego  
(po uderzeniu pioruna w dom) w Sę-
kocinie Starym przy al. Krakowskiej. 
Działania nasze zostały podjęte o go-
dzinie 16.35. Na miejscu zdarzenia 
obecni byli: zastęp OSP Falenty, Pogo-
towie Ratunkowe Piaseczno oraz Pogo-
towie Energetyczne Konstancin.
27.05.2014 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru komory bagażnika w samocho-
dzie osobowym do którego doszło w 
Nadarzynie przy ul. Kościuszki. Działa-
nia nasze zostały podjęte o godz. 16.53.
30.05.2014 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru pustostanu w Nadarzynie przy 
ul. Kasztanowej. Działania nasze zosta-
ły podjęte o godzinie 18.13. Na miejscu 
zdarzenia obecna była PSP Pruszków. 
  W dniu 29.05.2014 r. na terenie Ze-
społu Szkół w Pruszkowie przeprowa-
dzone były ćwiczenia w ramach Powia-
towego Sztabu Zarządzania Kryzyso-
wego w których brały udział dwa nasze 
zastępy wraz z namiotem ewakuacyj-
nym który jest na wyposażeniu naszej 
jednostki.

Szanowni Państwo, 

   Przez cały rok szkolny funkcjona-
riusze Straży Gminnej w Nadarzy-
nie przeprowadzali działania profi-
laktyczne związane między innymi  
z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 
W ramach licznych pogadanek  
w placówkach oświatowych na tere-
nie naszej gminy strażnicy uczulali, z 
jakimi zagrożeniami można się spo-

tkać w czasie wakacji. Jest to czas re-
laksu, jednak nie dla wszystkich. Ten 
okres jest również wykorzystywany 
przez osoby, które niekoniecznie mu-
szą mieć dobre zamiary wobec dzieci. 
Apeluję, by rozmawiać z dziećmi oraz 
młodzieżą, ponieważ szczera  rozmo-
wa może zdziałać więcej niż cokol-
wiek innego. W okresie wakacyjnym 
odnotowuje się zwiększoną liczbę 
zaginięć dzieci i młodzieży, których 

Arkadiusz Kiliński 

Naczelnik OSP Nadarzyn 
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński

Komendant KP Nadarzyn 

• W dniu 12 maja 2014 r. policjan-
ci z Nadarzyna, dokonali zatrzyma-
nia sprawcy uszkodzenia oznako-
wanego pojazdu służbowego mar-
ki Nissan Pathfinder. W dniu 28 
marca 2014 r. funkcjonariusze KP  
w Nadarzynie podjęli interwencję wo-
bec kilkunastoosobowej grupy mło-
dych ludzi, którzy rozpalili ognisko  
w lesie przy ul. Wiśniowej w Nada-
rzynie. Policjanci po dotarciu w po-
bliże miejsca interwencji, pozosta-
wili pojazd służbowy i dalej udali się 
pieszo. Na widok policjantów, część  
z obecnych przy ognisku osób rozbiegła 
się po lesie, zaś reszta została wylegity-
mowana i pouczona. Po powrocie po-
licjanci stwierdzili, iż ktoś na nadwoziu 
pojazdu wydrapał napis, czym dopuścił 
się uszkodzenia mienia wycenionego na 
kwotę ponad 1.200 zł na szkodę Komen-
dy Stołecznej Policji. W przedmiotowej 
sprawie zostało wszczęte dochodzenie,  
w wyniku którego ustalono, a następ-
nie zatrzymano sprawcę przestępstwa 
Kamila W. – 21-letniego mieszkańca 
Nadarzyna. Mężczyźnie został przed-
stawiony zarzut popełnienia przestęp-
stwa, do którego przyznał się i poddał 
się dobrowolnie karze uzgodnionej  
z Prokuratorem.

• W dniu 15 maja 2014 r. policjanci  
z KP w Nadarzynie, dokonali zatrzy-
mania Jakuba G., który chcąc w tak 
niekonwencjonalny sposób rozwiązać 
sąsiedzki spór, dopuścił się przy uży-
ciu siekiery, do wybicia dwóch szyb 
w samochodzie marki Ford Mondeo. 
Zawiadomienie w tej sprawie na ko-
misariacie złożyła właścicielka uszko-
dzonego samochodu, która wartość 
strat oszacowała na kwotę 685 zł.  
i złożyła wniosek o ściganie sprawcy 
czynu. Zatrzymanemu mężczyźnie 
przedstawiony został zarzut popeł-
nienia przestępstwa zagrożonego 
karą do 5 lat pozbawienia wolności. 
• W dniu 25 maja 2014 r. policjanci 
WRD KPP w Pruszkowie, zatrzymali 
do kontroli kierującego motocyklem 
Suzuki, który dopuścił się szeregu 
przewinień. Mężczyzna na remon-
towanym odcinku drogi w Wolicy, 
gdzie zostały zwężone pasy ruchu  
i ustawiony znak ograniczenia pręd-
kości, ograniczający ją do 50 km/h, 
poruszał się z prędkością 143 km/h, 
czym stworzył zagrożenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, nie 
posiadając przy tym prawa jazdy kat. 
A, wymaganej do kierowania mo-
tocyklem. Ze względu na charakter 
popełnionych wykroczeń kierują-
cemu zostało zatrzymane prawo 
jazdy kat. B, a następnie złożony  
i pozytywnie rozpatrzony przez sąd 
wniosek o zatrzymanie uprawnień do 
kierowania.
• W maju 2014 r. policjanci z Nada-
rzyna dokonali również zatrzymania 
sprawcy przywłaszczenia portfela  
z zawartością dokumentów i pienię-

Adam Piskorz 

Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

dzy w kwocie 950 zł., mężczyzny po-
siadającego środki odurzające oraz, aż 
10 nietrzeźwych kierujących różnego 
rodzaju pojazdami w ruchu drogo-
wym.
Policjanci Komisariatu Policji  
w Nadarzynie poszukują sprawców 
kilku dotąd nie wyjaśnionych prze-
stępstw kryminalnych, do których 
doszło na terenie naszej Gminy  
w maju 2014 r. i tak:
- w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 9.00 
– 11.15 w Nadarzynie przy ul. Komo-
rowskiej, nieznany sprawca dokonał 
kradzieży z włamaniem do domu jed-
norodzinnego, skąd zostały skradzio-
ne laptop, tablet, biżuteria i pieniądze,
- w dniach 26 – 28 maja 2014 r. w Wo-
licy, dokonano kradzieży nowej przy-
czepki samochodowej marki Syland.
  Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących 
pozostawać w zainteresowaniu 
Policji, a zdecydują się na ich 
przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowość. Wszelkie informacje 
oraz niepokojące sygnały związane 
z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego 
Komisariatu Policji w Nadarzynie, 
pod nr tel. 22 729 81 77.

przyczyny mogą być różne: nieporo-
zumienia rodzinne, konflikty z rówie-
śnikami jak również te najdrastycz-
niejsze, czyli porwania. W sytuacjach 
alarmowych warto mieć pod ręką nu-
mery telefonów, pod którymi można 
uzyskać informacje lub ewentualnie 
zgłosić niepokojącą sytuację.

Życzę wszystkim spokojnych, nie-
zapomnianych i udanych wakacji jak 
również bezpiecznych powrotów do 
domów.

Ważne telefony:
997 lub 112 – telefony alarmowe 

Policji,
116 111 – telefon zaufania dla 

dzieci i młodzieży,
116 000 – całodobowy bezpłatny 
telefon w sprawie zaginionego 

dziecka,
801 24 70 70 – całodobowa linia 

wsparcia ITAKA 
(Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych),

22 603 68 12 – Policyjna Izba 
Dziecka w Warszawie.

Pracownia protetyczna 
w Nadarzynie. 

Ekspresowa naprawa protez. 
Tel. 502 142 219

UWAGA
 24 czerwca 2014 r. w godz. 12.30 - 14.00 
w Starej Wsi na pętli autobusowej przy  
ul. Grodziskiej po raz kolejny dokonano aktów 
wandalizmu na rowerach zostawionych przy 
stojaku. Z kół pospuszczane zostało powietrze 
i uszkodzone hamulce. Apeluję do mieszkań-
ców, sąsiadów o zawracanie większej uwagi na 
pozostawiane tam rowery. Każde podejrzane 
zachowanie należy zgłaszać do Komisariatu 
Policji w Nadarzynie, tel. 22 729 81 77. 
Nie pozostawajcie bierni bo tylko tak można 
wyeliminować niszczenie rowerów, które codzien-
nie służą uczniom na dojazdy do szkoły. Od 
Nas zależy, ile jeszcze razy taka sytuacja się 
powtórzy.                              Konrad Polański
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Wynajmę terapeucie wyposażoną w profesjonalny sprzęt salę do integarcji sensorycznej. Sala do SI znajduje  
się w cichym, otoczonym ogrodem miejscu, na terenie siedziby Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

 w Walendowie. Szczegółowe informacje tel.: 600 253 259, w godz. 18.30 - 20.30

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) 
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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”. 

Tanio sprzedam, okna piwniczno
 - garażowe,  21. calowy telewizor

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem

Tel. 511 505 265

Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych.

Inspektor nadzoru, Inwestor 
Zastępczy, Kierownik Budowy.

 Tel. 506 800 200 
www.axisprojekt.pl

Księgowość i doradztwo dla firm 
z dojazdem do klienta. 

Tel. 501 103 570

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 

Prace porządkowe, sprzątanie 
domów, mycie okien, prasowanie

Tel. 664 729 758

Cyklinowanie, układanie parkietów, 
renowacja. Tel. 602 828 088

Szukam osoby do pomocy w pracach 
domowych. Praca jeden dzień 

w tygodniu. Rusiec. Tel. 696 454 112

Język niemiecki dla dorosłych, dzieci  
i młodzieży - dojeżdżam. 

Tel. 604 267 811

Eternit -pomożemy w darmowym 
demontażu i utylizacji 

Tel. 600 827 387

Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Wolicy
 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną życzliwość i pomoc w zorganizowaniu Pikniku Rodzinnego  
z okazji Dnia Dziecka w dniu 07.06.2014 r. Serdeczne podziękowania składam: Panu Wójtowi Januszowi Grzybowi  

za uczestnictwo i wsparcie finansowe Pikniku, Pracownikom Urzędu Gminy, Dzieciom i  ich rodzicom oraz 
Dziadkom, Instruktorom świetlic NOK: Parole, Urzut, Rozalin, Młochów, Instruktorowi świetlicy NOK w Wolicy, 

Radzie Sołeckiej, koleżankom i kolegom, Członkom koła LOK w Wolicy oraz przybyłym gościom.
    Nie brakowało atrakcji i konkursów dla dzieci, przygotowano słodki poczęstunek i napoje. Wszystkie dzieci otrzymały 

z okazji Dnia Dziecka po drobym upominku.  A na zakończenie spotkania odbyło się wspólne grillowanie.
  
    W dniu 24.05.2014 r. odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata’’ w Wolicy. Składam serdeczne podziękowanie za udział i zaangażo-
wanie w przedsięwzięcie, instruktorowi świetlicy w Wolicy, Dzieciom i ich Rodzicom, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim uczest-
nikom. Dziękuje również Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nadarzynie za podstawienie kontenera. 

Z poważaniem, Sołtys Wolicy 
Stanisław Żukowski
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OGŁOSZENIE O PRACĘ

Firma Higiena System Sp. z o.o  zajmująca się 
świadczeniem usług porządkowych poszukuje osób 
na stanowisko Sprzątacz/ka- w miejscowość Mło-
chów. I)  Sprzątacz/ka-  pomieszczenia socjalne 

oraz biurowe
Zakres pracy: 
-sprzątanie pomieszczeń socjalnych oraz biurowych 
według wyznaczonego planu; 
-praca od poniedziałku do piątku; 
-praca w godzinach wieczornych i nocnych
Wymagania:  
-chęć do pracy, solidność i sumienność; 
-motywacja i zaangażowanie w wykonywane obo-
wiązki. 
Oferujemy: 
-umowę o pracę na pełny etat; 
-stabilne zatrudnienie
I)  Sprzątacz/ka  pomieszczenia hali produkcyjnej 
oraz terenów zewnętrznych 
Zakres pracy: 
-Sprzątanie i utrzymywanie w należytej czystości 
hali produkcyjnej oraz terenów zewnętrznych 
-Praca w godzinach od 6:00 do 14:00  
Wymagania:  
-chęć do pracy, solidność i sumienność; 
-motywacja i zaangażowanie w wykonywane obo-
wiązki. 
Oferujemy: 
-umowę o pracę na pełny etat; 
-stabilne zatrudnienie.

Kontakt w sprawie powyższych ogłoszeń pod poda-
nym numerem telefonu: 0694 437 289
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Dziekan Dekanatu raszyńskiego, proboszcz  parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

Z radością informujemy, że  
w maju 2014 Sakrament Chrztu 
przyjęły: Nikodem Łęcki, Wojciech 
Osowiecki, Michał Paziewski, Miko-
łaj Wierzchowski, Kaja Ziółek.
Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w maju zawarły następujące 
osoby: Ryszard Kuryjański – Paulina 
Olczak, Michał Winkowski – Magda-
lena Przewłocka.

Z przykrością informujemy, że 
w maju odeszli z naszej Parafii: 
śp. Janina – Kosmal Gajownik,  
śp. Wojciech Skierski, śp. Krzysztof  
Tober, śp. Józef  Woźniak, śp. Hen-
ryka Murzynowska, śp. Helena Ja-
kubowska, śp. Leszek Czerwiński, 
śp. Jan Traczyk, śp. Marian Pyza,  
śp. Stanisław Piotrkowicz, śp. Jadwiga 
Sosnowska, 

- Wszyscy mieliśmy szansę być tam, gdzie 
chcemy, robić to, co możemy i pokazywać 
to, co potrafimy. Myślę, że wielu z nas, w 
obszarze nauki wykorzystało tę szansę – 
powiedział profesor Henryk Skar-
żyński podczas uroczystej gali ogło-
szenia wyników plebiscytu „Ludzie 
Wolności”. 
Kandydatów mógł zgłosić każdy. 
Spośród nadesłanych propozycji 
kapituła wybrała 25 osób, któ-
re walczyły o zwycięstwo w pię-
ciu kategoriach: nauka, kultura, 
społeczeństwo, sport i biznes.  
W każdej dziedzinie nominowanych 
było po pięć osób. Widzowie i czy-
telnicy głosowali wysyłając smsy. 
Wybierali tych, którzy są symbo-
lem wolności, demokracji i rozwoju. 
Zwycięzców ogłoszono w nie-
dzielę na uroczystej gali prowa-
dzonej przez Kingę Rusin i Bogu-
sława Lindę. Wzięli w niej udział 
m.in. Bronisław Komorowski, 
Lech Wałęsa i Donald Tusk. 
W kategorii „Nauka” laureatem 
został Henryk Skarżyński. Pro-
fesor pokonał między innymi Hu-

Prof. Henryk Skarżyński „Człowiekiem Wolności”

zara - robota księżycowego i trans-
plantologa z Instytutu Onkologii 
w Gliwicach, który przeprowadził 
pierwszy w kraju przeszczep twarzy. 
Henryk Skarżyński to świato-
wej sławy otochirurg i specjalista  
z otorynolaryngologii, audiologii  
i foniatrii. W Kajetanach stworzył, 
niemal od zera, Światowe Centrum 

Słuchu. W tym ośrodku wykonu-
je się obecnie najwięcej na świecie 
zabiegów poprawiających słuch. 
Nagrodę specjalną “Gazety Wybor-
czej” dla Człowieka 25-lecia – z rąk 
Adama Michnika – odebrał były 
prezydent Lech Wałęsa.
     Źródło: tvn24.pl, fot: Cezary Piwowarski, TVN

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

Pamiętajmy w modlitwach o zmar-
łych z naszych rodzin.
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Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki 

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 

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pt., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 

Książki na wakacje 
– umilą czas!

    Dla wielu z nas wakacje to czas, gdy 
w ciepłych promieniach słońca lub przyjem-
nym cieniu parków nadrabiamy zaległości 
lekturowe. Przez cały rok mamy mnóstwo 
obowiązków. Dotyczy to zarówno dzieci jak 
i dorosłych. W wakacje wreszcie możemy 
przepakować plecaki i na plażę, pod na-
miot, do dziadków na wieś, zabrać dokład-
nie to, na co mamy ochotę. Są na pewno też 
tacy, którzy nie mają jeszcze namierzonych 
książkowych celów, chętnie by coś przeczy-
tali ale zupełnie nie wiedzą co. Spróbuje-
my pomóc. Serdecznie zapraszamy do na-
szej Biblioteki. W czasie wakacji godziny 
otwarcia bez zmian. 
Wybrane nowości dla najmłodszych:

 WITEK R..: 
Klub latają-
cych ciotek

Letni wyjazd na 
wieś do podsta-
rzałych ciotek 
okazuje się po-
czątkiem fascy-
nującej przy-
gody, w której 
współczesnym 

emocjom towarzyszą zdarzenia skry-
wane za zasłoną lat. Młodzi boha-
terowie muszą rozwikłać tajemnicę, 
w czym mimowolnie pomagają im 
krzepkie, fertyczne staruszki. Skrzące 
się humorem dialogi, komizm postaci 
potęgowany zabawnymi sytuacjami, 
wartka narracja, spora dawka sensa-
cji, zaskakujący finał – znakomita ro-
dzinna lektura, okazja do wspólnego 
śmiechu i wspólnych czytelniczych 
przeżyć. 

CHESHIRE S.: Detektyw 
Max: kryjówka wisielca

  Nazywam się Max Smart i jestem 
prywatnym detektywem. Chodzę do 
szkoły Świętego Egberta, mam biuro 
w szopie w ogrodzie. W odróżnieniu 

od innych detektywów nie mam part-
nera. Tę działkę zostawiam Tobie! Za-
łóż czapkę detektywa i przeprowadź 
śledztwo razem z Maksem. Szkolny 
łobuz prosi o pomoc Maksa, ale czy 
on odważy się spędzić noc w Kryjów-
ce Wisielca? Detektyw musi znaleźć 
pamiętnik, zanim jego tajemnice zo-
staną ujawnione. Godfryd Maj, który 
ma kontakt ze zmarłymi, wieszczy 
Maksowi straszną przyszłość...

 VESTLY A.-
C..: 8+2 i do-
mek w lesie

  Co to: aż je-
denaście par 
śladów na śnie-
gu przed dom-
kiem w lesie? 
Właśnie wpro-

wadzili się tutaj mama, tata i ośmioro 
dzieci: Maren, Martin, Marta, Mads, 
Mona, Milly, Mina i mały Morten. 
A razem z nimi – babcia. Teraz to 
najweselszy dom w całej Norwegii! 
Dzieci godzinami bawią się w chowa-
nego, mama niespodziewanie ma czas 
na czytanie książek, tata wspina się 
na najwyższe drzewo ze swoim pu-
zonem. A babcia? Trenuje skoki nar-
ciarskie, otwiera własny sklep i walczy  
z Indianami!

FABISIŃSKA 
L..: Muszka, 
która umie 

latać 
  Klinika pod 
Boliłapką to 
maleńki szpi-
tal dla chorych 
zw i e r z aków. 
Pracują w nim 
sympatyczna 
doktor Magda i wesoły doktor Paweł. 
Codziennie ratują zdrowie swoich 
podopiecznych. Pomagają im dzieci 
doktor Magdy: Dominika i Kajtek. 
Zaprzyjaźnij się z nimi i zaglądaj do 
kliniki, by śledzić losy niezwykłych 

pacjentów. Gdy na dworze zrobiło się 
ciepło, Muszka - kotka Olgi, nabrała 
ochoty na spacery. Olga mieszka w 
bloku, na piętrze, Muszka postanowi-
ła więc wybrać się na przechadzkę po 
parapecie. To nie mogło się dobrze 
skończyć. Na szczęście lekarze z Kli-
niki pod Boliłapką potrafią doskonale 
zaopiekować się kotkiem, który nie 
zawsze spada na cztery łapy.

PIĄT-
KOWSKA 
R.: Naj-

wierniejsi 
przyjaciele: 
niezwykłe 
psie histo-

rie
 Niekiedy sły-
szymy histo-
rie o psach, 
które dokonały czegoś niezwykłego 
- uratowały człowieka, pomogły mu 
wyzdrowieć lub nie mogły się z nim 
rozstać. Takie przykłady psiej wier-
ności, przywiązania i mądrości stały 
się inspiracją dla wzruszających i da-
jących do myślenia opowiadań Renaty 
Piątkowskiej. Lektura obowiązkowa 
dla wszystkich, którzy kochają psy! 
FROST M.: PALADYN: 
„Proroctwo T. I.”
    Pełen zagadek thriller dla młodzie-
ży. Will stara się nie wyróżniać. Ma 
kiepskie stopnie, a w szkolnej dru-
żynie biegaczy uchodzi za średniego 
zawodnika. Pewnego dnia popełnia 
jednak błąd i zwraca na siebie uwagę 
tajemniczej szkoły, której uczniowie, 
starannie wybrani spośród najzdol-
niejszej młodzieży w Ameryce, mają 
dostęp do najnowocześniejszych 
technologii i zdobyczy nauki. Nieba-
wem Willa zaczną śledzić tajemniczy 
mężczyźni w czerni, chłopak znaj-
dzie się w samym środku trwających 
od tysiącleci zmagań potężnych sił... 
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Nadarzyński Ośrodek 
Kultury dla Dzieci

W dniu 30 maja 2014 r. w mło-
chowskim praku świętowaliśmy Dzień 
Dziecka. Było mnóstwo atrakcji. 
Zaczęliśmy pokazem karate prowadzo-
nym przez Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin. Po części „oficjalnej” każ-
de dziecko mogło spróbować swoich 
sił i zmierzyć się z naszymi wysporto-
wanymi gośćmi. W szranki stanęli także 
rodzice!!! Oj,było sporo zabawy i śmie-
chu. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się animacje prowadzone przez 
Anię Balsam instruktorkę NOK, która 
zaprosiła dzieci do zabawy z chustą ani-
macyjną. Można było wykazać się siłą 
przeciągając linę i sprytem w czasie za-
baw ruchowych. Malowanie buziek to 
nieodłączny punkt tego typu imprez, 
który zawsze cieszy się ogromnym po-
wodzeniem. Tak też było i tym razem. 
Na koniec tego szczególnego dnia dzie-
ci zostały obdarowane lodami oraz cu-
kierkami.     

                    Danuta Strzelczyk-Żyta,Marcin Szwed 
Instruktorzy świetlicy w Młochowie

Świetlica w Wolicy 
24 maja - „Sprzątanie świata” 

   Mimo upału dzieci z mamami, ze mną 
i moją córką oraz sołtysem  Stanisławem 
Żukowskim uprzątnęliśmy bardzo 
duży teren koło budynku komunalne-
go i boiska przy przedszkolu w Wolicy. 
Brak mi słów, by wyrazić poświęcenie  
i determinację z  jaką wszyscy praco-
wali. Z trawy, krzaków, pokrzyw wy-
dobywaliśmy różne „ciekawe” przed-
mioty - fotele, dywany, plastiki, był 
także…sedes i ogromna liczba butelek 
i płyt pilśniowych. 
   Zmęczeni, poparzeni pokrzywami po-
jechaliśmy do restauracji Mc Donald,s 
w Wolicy, gdzie czekały na nas zesta-
wy Happy Meal z zabawkami. Była 
to miła niespodzianka zorganizowana 
przez NOK – a przy okazji dzieci czu-
ły, że to, co robią jest potrzebne, ważne  
i docenione. Myślę, że po takim doświad-

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

To wydarzyło się w świetlicach...

czeniu nie będą rzucać śmieci byle gdzie  
i będą innym zwracać uwagę. Takie akcje 
są bardzo potrzebne nie tylko ze wzglę-
dów ekologicznych, ale również, a może 
przede wszystkim ze względów wycho-
wawczych, a przykład rodziców jest tu 
na wagę złota. 
   Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w sprzątanie za poświęcenie swojego czasu. 
Jestem im ogromnie wdzięczna, bo zawsze mogę 
na nich liczyć i jeszcze nigdy mnie nie zawiedli. 
Szkoda tylko, że akcja spotkała się z tak ma-
łym zainteresowaniem mieszkańców.
Gry i zabawy afrykańskie

   24 maja br. w naszej świetlicy  
w Wolicy odbyły się warsztaty kul-
turoznawcze poprowadzone przez 
p. Agnieszkę Podolecką doktorant-
kę Katedry Języków i Kultur Afryki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem 
było zapoznanie dzieci z kulturą 
Afryki poprzez prezentację slajdów  
i opowieści o różnorodności przyrod-
niczej kontynentu. Była to podróż po 
pustyni, przez busz, sawannę i dżun-
glę. Dzieci mogły poznać żyjące tam 
zwierzęta, ich zwyczaje, różnorod-
ność przyrody, kultury i religie rdzen-

   W dniu 10 maja w Parolach miała miej-
sce akcja sprzątania. To jak wygląda dziś 
teren po bazie transportowej to efekt 
nie tylko jednej takiej akcji. Prace od-
bywały się wieloetapowo. W pierwszej 
kolejności zostały rozebrane budynki, 
które się na tym terenie znajdowały. 
Potem został wywieziony gruz. Zosta-
ły usunięte resztki starego ogrodzenia. 
Ostatnim etapem było uprzątniecie te-
renu, wyrównanie miejsc, które tego 
wymagały przy pomocy ciężkiego 
sprzętu. Wisienką na torcie było skosze-
nie trawy. Obecnie uprzątnięty i wyko-
szony teren cieszy oko. W tym miejscu 
pragnę bardzo mocno podziękować 
wszystkim zaangażowanym miesz-
kańcom Parol w pracę wykonaną na  
tym terenie. 

Barbara Skrobisz -  Instruktor świetlicy 

Wielkie sprzątanie 
w Parolach

Monika Majewska -  Instruktor świetlicy 

nej ludności, obyczaje szamańskie  
z elementami magii oraz zróżnicowa-
ną kuchnię.  A następnie z pomocą 
p. Włodzimierza Wencla instruktora 
NOK nauczyliśmy się piosenki, 
którą śpiewają dzieci afrykańskie. 
Największą radość sprawiła zabawa  
w lwa i impalę tj. rodzaj gazeli, koźląt-
ka oraz mambę-rodzaj węża. 
W podziękowaniu za spotkanie, zdo-
byte wiadomości i świetną zabawę 
dzieci wręczyły p. Agnieszce kwiaty. 
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To były piękneee urodziny!!!

Z radością przekazujemy Państwu informację, że działający  

w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury zespół NOK Pęd Band 
wziął udział w IX Festiwalu Otwarte Ogrody, 

który odbywał się w dniach 13 – 15 czerwca w Milanówku. 
Przyjęty został owacyjnie!!! To zasługa świetnych muzyków

 – utalentowanej młodzieży i ich prowadzącego 
– instruktora  pana Marka Rejnowicza.  

NOK Pęd Band naszą dumą

Rubrykę kultura redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

14 czerwca, w sobotę NOK uro-
czyście obchodził swoje 15. urodziny. 
Zwykle nie opisuję imprez, które odby-
wają się w naszym ośrodku, tej jednak 
nie można pozostawić bez wspomnień 
– była WYJĄTKOWA. W tym roku 
uroczystość podzieliliśmy na 3 części. 
W pierwszej dopołudniowej zaprezen-
towali  się nasi podopieczni tańcząc – 
hip hop, jazz, taniec nowoczesny i ba-
let, oraz grając na gitarze i keyboardzie. 
Zagrał świetny, zasługujący na nagranie 
płyty Nok Pęd Band, jeden z utworów 
(Świniorz) NPB zagrał wspólnie z na-
szą seniorką wokalistką panią Danusią 
Woźniak. Były oczywiście wystawy 
– foto, prac plastycznych, rękodzieła  
i modelarstawa – piękna makieta….  
I dużo różowych i czarnoróżowych ba-
lonów, a na koniec każdy wykonawca 
poczęstowany został lodami.

W korytarzu zainstalowaliśmy „drze-
wo” – zapraszamy do powieszenia na 
nim okolicznościowych życzeń.

 Z okazji jubileuszu wydaliśmy fol-
der. Wydaje się być takim łatwym two-
rem – trochę tekstu i zdjęć a jednak 
wymagał wielu godzin pracy i zasta-
nowień, bo jak ująć 15 lat działalności  
w ciekawą „nieprzegadaną” formę. 

II część rozpoczęło rockowe brzmie-
nie zespołu Generation s Code, w któ-
rym grają uczestnicy warsztatów mu-
zycznych prowadzonych przez Michała 
Stawarskiego (sami mężczyźni) - a jak 
grają i śpiewają będą mogli Czytelnicy 
WN przekonać się 28 czerwca na pik-
niku „Powitanie lata” w Młochowie.  
W repertuarze zespół ma na razie co-
very,  ale za rok pewnie usłyszymy ich 
autorskie kompozycje. Brawo chłopaki 
i panowie – to, co zrobiliście w ciągu 
tych kilku lat zasługuje na szacunek  
i podziw – cieszę się, że NOK pomaga 
Wam w realizacji hobby.

Po tej rockowej introdukcji nastąpiły 
powitania.  Bardzo dziękuję wszystkim 
Gościom, że zechcieli być z nami w tym 
ważnym i jakże uroczystym dla mnie  
i Pracowników NOK dniu. Był z nami 
oczywiście Wójt, pan Janusz Grzyb, 
Zastępca pan Tomasz Muchalski, 
Przewodnicząca Rady Gminy pani 
Danuta Wacławiak, sekretarz Gminy 
Nadarzyn pani Edyta Gawrońska i wie-
le, wiele bliskich i życzliwych nam osób. 

Życzenia i prezenty od pana wój-
ta, pani Krystyny Masłowskiej – dy-
rektorki zaprzyjaźnionego z NOK 

Ogniska Tęcza, a także od mieszkanki 
Nadarzyna pani Agnieszki Olton - Janik 
były wzruszającym punktem programu.  
Michał Sokołowski na okoliczność 
urodzin stworzył zjawiskowe zdjęcie 
budynku NOK złożone z 1500 „pik-
selowych”  nokowych zdjęć – można  
podziwiać jew korytarzu NOK. Ja m.in. 
otrzymałam w prezencie wzruszający 
performance w wykonaniu pracowni-
ków – kto był, ten wie o czym mówię. 
Takiego prezentu mogą mi zazdrościć 
wszyscy dyrektorzy  świata. To było coś 
wyjątkowego i dojmująco wzruszające-
go. DZIĘKUJĘ!!!

Od ubiegłego roku NOK przyzna-
je statuetki pod nazwą „Świadectwo  
z czerwonym paskiem” wykonane 
przez Pracownię szkła w Sopocie. 
Statuetki, w różnych kategoriach, 
kapituła przyznaje osobom, które  
w sposób szczególny i bezintere-
sowny wspierają działalność NOK.  
W 2014 Świadectwa z czerwonym pa-
skiem otrzymali: Radny pan Sylwester 
Karolak, Sołtys Wolicy pan Stanisław 
Żukowski, pracownik Urzędu Gminy 
Nadarzyn, pani Kasia Dombska, 
pan Sylwester Zalesiński, pan Michał 
Sokołowski, pan Darek Kondefer,  pan 
Marek Zdrzyłowski oraz Wicestarosta 
Powiatu Pruszkowskiego pani 
Agnieszka Kuźmińska, pan Mirosław 
Chilmanowicz kapelmistrz Orkiestry 
OSP Nadarzyn oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Parol .

Po części oficjalnej zaprosiliśmy 
Gości na Program Kabaretowy – 
NOK Talent Show – składający się 
w dużej części z piosenek z Kabaretu 
Starszych Panów.  W charakterze jury 
wystąpiło młode pokolenie – czyli 
instruktorzy NOK i aktorzy NOK! 

Teatru - Marcin Szwed i Ania Balsam i 
starsze pokolenie –  należący do Klubu 
Seniora mieszkańcy Nadarzyna.  Nasi 
seniorzy pokazali się w innej i, myślę, 
zaskakującej odsłonie. Panie i panowie 
w kostiumach specjalnie na okoliczność 
programu przygotowanych, pokazali, 
jakie aktorsko - wokalne talenty w nich 
drzemią i jakie pokłady poczucia humo-
ru i dystansu. Wszystkim wykonawcom 
akompaniował na akordeonie Marek 
Rejnowicz, na klarnecie i saksofonie 
Przemysław Skałuba. Po programie za-
prosiliśmy Gości na poczęstunek, który 
ze znajomością sztuki przygotowała 
pani Monika Kołakowska.

Gościły u nas również  -  Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego pani 
Elżbieta Smolińska i Wicestarosta pani 
Agnieszka Kuźmińska. Otrzymaliśmy 
pięknie wyartykułowane życzenia i oko-
licznościowy, jakże przydatny, prezent.  

W III części urodzinowych ob-
chodów wystąpiła Grupa MoCarta. 
Program przyjęty został owacyjnie 
– bo też Grupa MoCarta, to zespół 
proponujący rozrywkę na najwyższym 
poziomie. Oczywiście nie obeszło 
się bez  kilku bisów. Na ostatni, żeby 
publiczność nieco wyciszyć i skłonić 
do pójścia do domu, Grupa Mocarta 
zagrała kwartet smyczkowy Mozarta  
„unplugged” -  jedynie przy świecach. 
PIĘKNIEJSZYCH URODZIN 
NIE MOŻNA BYŁO SOBIE 
WYMARZYĆ, po prostu magiczny 
wieczór pełen wzruszeń i uniesień.

Wszystkim, którzy zechcieli skorzystać 
z zaproszenia na 15 Urodziny NOK 
serdecznie dziękuję – to dla nas bardzo 

ważne, że byli Państwo z nami.
 ITVNadarzyn dziękuję 

za upamiętnienie przebiegu urodzin.

Kamila Michalska Dyrektor NOK
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GLKS Nadarzyn 
- siatkarskie ostatki 

S P O R T

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

Powoli dobiega do końca bardzo 
trudny i wyczerpujący sezon nada-
rzyńskich siatkarek. Pod koniec  maja 
wzięły one udział w dwóch dużych 
Ogólnopolskich Turniejach. Juniorki 
wystartowały w silnie obsadzonych 
zawodach organizowanych na obiek-
tach TS Wisła Kraków.  Nadarzynianki 
w ciągu dwóch dni zawodów wygra-
ły 3 spotkania i przegrały 2 mecze,  
w tym zacięty i dramatyczny mecz  
o II miejsce z gospodyniami (TS Wisła 
Kraków).  Tie - break  zakończył się 
wynikiem  33 - 35 dla  „Wiślaczek”, 
a naszej drużynie przypadły brązowe 
medale. 

Tydzień później w Mysiadle zagrały 
młodsze kadetki. W turnieju o Puchar 
Wójt Lesznowoli wystartowało 18 ze-
społów w tym trzy kadry wojewódz-
kiej, przygotowującej się do startu w 
finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Kadetki GLKS  Nadarzyn 
zajęły VI miejsce doznając tylko 
dwóch porażek z Kadrą Mazowsza 
i Kadrą woj. lubelskiego wygrywając  
7 innych spotkań z trudnymi rywala-
mi.  Co ciekawe w Kadrze Mazowsza  
wystąpiła zawodniczka naszego klu-
bu Barbara Zakościelna, która  pod 
koniec  czerwca z  koleżankami z in-
nych klubów będzie reprezentowała 
nasz region w ścisłym finale OOM.

Jednym z ostatnich działań siat-
karskiej sekcji GLKS Nadarzyn było 
zorganizowanie dla zawodniczek, ro-
dziców i sympatyków Siatkarskiego 
Pikniku, który odbył się w sobotę 
7 czerwca. Po za tradycyjnym gril-
lem zagraliśmy dwa arcyciekawe po-
jedynki. W pierwszym zespół mam i 
tatusiów zmierzył się w pojedynku z 
dziewczynkami z Akademii Siatkówki.
Przyszłe „Gwiazdy Siatkówki” 
prowadzone przez swoją trenerkę 
Dominikę Leśniewicz po zaciętym 
spotkaniu wygrały 25-23. Mecz odbył 
się specjalnie na tę okazję przygoto-
waną „piłką”. W drugim spotkaniu 
starsze dziewczęta zagrały przeciw-
ko wielkiej duchem ekipie „ojców”.  
Efekt 2-1 dla siatkarek. Była zaba-

wa, wygrała siatkówka. Bardzo ser-
decznie chciałem podziękować tym 
wszystkim, którzy przybyli na nasze 
spotkanie i brali w nim w ten, czy  
w inny sposób aktywny udział. 

Dziękuję za pomoc i cieszę się, 
że są wśród nas osoby, którym spra-
wia radość i satysfakcję przebywanie 
w gronie ludzi, którzy podzielają 
wspólną pasję jaką jest sport, przez 
co razem tworzymy i budujemy 
naszą „małą” siatkarską rodzinę  
w Nadarzynie.            

   Powoli dobiega także koniec se-
zonu tenisistów stołowych. Na po-
czątku czerwca odbyło się tradycyjne 
spotkanie Wójta Gminy Nadarzyn  
Pana Janusza Grzyba, przedstawi-
cieli samorządu gminnego i powiato-
wego w osobie Pani Wicestarosty 
Agnieszki  Kuźmińskiej, sponsorów 
sekcji  (przybyli Pan Prezes Firmy 
Wanzl  Krzysztof  Wygryzowski  
oraz przedstawiciel Firmy Noclaf  
Pani  Karolina Staniewska), dzia-
łaczy sportowych oraz  zawodniczek  
i zawodników sekcji Tenisa Stołowego 
i Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn.  
Miejscem spotkania była nowo odda-
na sala konferencyjna Hotelu George 
w Ruścu. Młodzi sportowcy ode-
brali z rąk Wójta Gminy Nadarzyn 
nagrody za ciężką pracę włożoną  
w uzyskiwanie doskonałych wyników 
sportowych. Była też okazja, żeby po-
dziękować tym wszystkim, którzy się 
do tych sukcesów przyczynili, czyli 
trenerom, sponsorom i działaczom  
obu sekcji.
   W przypadku pingpongistów przy-
pomnijmy, że było czego gratulować. 
Ponad 15 medali Mistrzostw Polski  
w tym wicemistrzostwo kraju w eks-
traklasie kobiet, liczne sukcesy zagra-

niczne i wspaniała promocja Gminy 
poprzez  sukcesy odnoszone przez 
młodych ludzie także w rywalizacji 
osób niepełnosprawnych. 
  I choć oficjalne podziękowania 
mamy już za sobą to jeszcze część 
młodych graczy będzie rywalizowała 
do końca czerwca w Mistrzostwach 
Polski Juniorów i Kadetów,  
a najmłodsi w pingpongiści (10-11 
lat) w finałach Ogólnopolskiego 
Turnieju Mini - Olimpic Games.

   Więcej informacji o bieżących 
sukcesach siatkarek i tenisistów 
stołowych znajdą państwo na 
stronie www. glksnadarzyn.pl lub na 
facebooku: siatkarki glksnadarzyn

    Sekcja  p iłki  siatkowej GLKS  Nadarzyn 
pragnie przeprosić sponsora klubu:  
Firmę  AUTO  STD – serwis DAF 
z Walendowa  za błędnie podaną jej  
nazwę w artykule Nadarzyn CUP  
zawartym w majowych „Wiadomościach 
Nadarzyńskich”.Jednocześnie serdecznie 
dziękujemy  za dotychczasowe wsparcie 
jakie FIRMA przeznacza na młode 
adeptki siatkówki.

Tenis stołowy  - bliżej niż dalej...

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

Fot. arch. GLKS
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,,ORLIK 2012” Rusiec 
- harmonogram pracy
  Kompleks boisk sportowych 
,,ORLIK 2012’’ w Ruścu (przy ul. 
Górnej) w lipcu br. czynny bę-
dzie: ogólnodostępny dla wszyst-
kich - wtorki/środy/czwartki/piąt-
ki - w godz. 15.30 -17.30. Grupy 
zorganizowane - piłka nożna - wt./
śr./czw./pt. - w godz. 17.30 - 
21.30, sob. - w godz. 15.00 - 20.00. 
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

„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

SPORT SZKOLNY

Wiesław Iwaniuk 
- Koordynator sportu

   W dniu 10 czerwca 2014 roku na 
obiektach sportowych przy Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie odby-
ły się Mistrzostwa Gminy Szkół 
Podstawowych w lekkiej atletyce.  W 
tych zawodach wzięły udział 3 szkoły. 
Pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa 
w Nadarzynie  -  156 pkt, drugie miej-
sce - Szkoła Podstawowa w Ruścu 
- 104 pkt, trzecie miejsce - Szkoła 
Podstawowa w Młochowie -100 pkt. 
Punkty dla szkoły zdobyli zawodnicy 
plasujący się na 6 pierwszych miejsca. 
Zawody w lekkiej atletyce były ostat-
nimi w spartakiadzie szkół podstawo-
wych w roku szkolnym 2013/2014.

Mistrzostwa Gminne Szkół Podstawowych 
w lekkiej atletyce

Klasyfikacja Gminnej Spartakiady 
Szkół Podstawowych w roku szkol-
nym 2013/2014 jest następująca: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Nadarzynie - 40 punktów 
II miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Ruścu -  36 punktów 
III miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Młochowie - 27 punktòw 
IV miejsce -  Szkoła Podstawowa w 
Woli Krakowiańskiej  - 18 punktów 
V miejsce - Szkoła Podstawowa  
w Kostowcu - 11 punktów.  

  W dniach 29.05-  01.06 2014 roku  
w Radomiu odbywały się Finały Wo-
jewódzkie XVI Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Drużyną repre-
zentującą Gminę Nadarzyn był zespół 
piłki nożnej dziewcząt z naszego gim-
nazjum. W turnieju brało udział osiem 
zwycięskich zespołów z poszczegól-
nych regionów: Ciechanów, Legiono-
wo, Ostrołęka, Płock, Sochaczew, Sie-
dlce, Warszawa, Radom. Zespół  Nada-
rzyna znalazł się w grupie z finalistami 

regionów: Siedlce – Trąbkami, regionu 
Ostrołęka – Wyszkowem, regionu Le-
gionowo – Ząbkami. Po wyjściu z gru-
py na czwartym miejscu, dziewczęta 
walczyły o miejsca V-VIII, ostatecznie 
zajmując VII pozycję. Bramki strzeliły: 
Jassica Chrząstowska, Oliwia Smoł-
kowska, poza tym rewelacyjnie na bo-
isku spisały się: Magdalena Kuch , Julia 
Janicka i bramkarka Patrycja Kuch.

Finały Wojewódzkie XVI Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Fot. arch.  Gimnazjum

Zawody wędkarskie 
o Puchar Zastępcy Wójta 

Gminy  Nadarzyn 
   W sobotę 21 czerwca  2014 roku 
na stawach w młochowskim parku 
odbyły się kolejne w tym roku 
zawody wędkarskie, tym razem  
o Puchar Zastępcy Wójta Gminy 
Nadarzyn p. Tomasza Muchalskiego, 
zorganizowane przez Koło 
Wędkarskie w Młochowie. Wzięło 
w nich udział 13 zawodników. 
Zwycięzcą zawodów został  
p. Tomasz Pogorzelec (4.00 kg), 
miejsce drugie zajął p. Łukasz Osiński 
(2.12 kg), trzecie miejsce p. Paweł 
Wojciechowski (1.60 kg). 

Magdalena Milczarek
 – Nauczyciel w-f Gimnazjum
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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

    W dniu 12 czerwca 2014 r.  
w Urzędzie Gminy miała miejsce 
niecodzienna wizyta. Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb zaprosił dzie-
ci z oddziału przedszkolnego, który 
funkcjonuje przy Szkole Podstawowej 
w Ruścu, aby wręczyć nagrody. Dzieci 
10 maja br. reprezentowały Gminę 

Nadarzyn na festiwalu pt.,,Roztań-
czone przedszkolaki” w Błoniu, gdzie 
zajęły II miejsce. Festiwal został zor-
ganizowany przez  Stowarzyszenie 
Gmin Zachodniego Mazowsza,  

Roztańczone przedszkolaki
a udział w nim wzięli reprezentanci  
z 12 placówek przedszkolnych dzia-
łających na terenie gmin zachodniego 
Mazowsza. Laureaci z Ruśca w nagrodę 
m.in. wystąpili podczas uroczystej  gali  
z okazji 10 - lecia działalności 
Stowarzyszenia Gmin Zachodniego 
Mazowsza w dniu 17 czerwca br. 

Bardzo serdecznie gratulujemy dzieciom  
i składamy podziękowanie Pani Anicie 
Szopa, która jest wychowawcą laureatów.

Wiesław Iwaniuk - kordynator sportu szkolnego

Pamiątkowe puchary najlepszym  
wręczył  p. Tomasz Muchalski – 
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn  
(na fot. powyżej ze zwycięzcą zawodów). 

  Po oficjalnym zakończeniu wędkar-
skiej rywalizacji wszyscy uczestnicy 
spotkali się na wspólnym grillowaniu.

Referat Promocji i Rozwoju
Gminy Nadarzyn 
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Grupa MoCarta

NOK w obiektywie...

14 czerwca 2014 r. XV. urodziny NOK

Pokazy taneczne

NOK 
Talent Show

Życzenia
Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb 


