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XLVII Sesja Rady Gminy 
- w dniu 3 września 2014 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której 
radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XLVII/481/2014 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Parole w Gminie 
Nadarzyn - etap II.
2. Uchwała Nr XLVII/482/2014 
w sprawie zawarcia Porozumienia 
Partnerskiego z Województwem 
Mazowieckim Liderem Projektu  
w celu realizacji projektu systemowe-
go POKL pn. „Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez do-
datkowe zajęcia rozwijające kompe-
tencje kluczowe - „Moja przyszłość”.
3. Uchwała Nr XLVII/483/2014 
w sprawie zmiany siedziby Szkoły 
Podstawowej w Ruścu. Nowa siedziba 
Szkoły mieści się przy ul. Osiedlowej 72.
4. Uchwała Nr XLVII/484/2014  
w sprawie ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Nadarzyn.
5. Uchwała Nr XLVII/485/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVII/271/2012 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Nadarzyn.
6. Uchwała Nr XLVII/486/2014  
w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za świadczenia publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Nadarzyn.
7. Uchwała Nr XLVII/487/2014  
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Urzut. 
Po uzyskaniu zgód właścicieli nierucho-
mości drodze oznaczonej numerami ewid. 
176/20, 177/3 i 177/13 stanowiącej dro-
gę wewnętrzną nadano nazwę ul. Magiczna
8. Uchwała Nr XLVII/488/2014 
w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie w drodze darowizny na rzecz 
Gminy Nadarzyn nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie Wola 
Krakowiańska, gm. Nadarzyn.
9. Uchwała Nr XVLII/489/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie w trybie bezprzetargowym umo-
wy najmu pomieszczeń kancelarii 
notarialnej, znajdujących się na dru-
gim piętrze budynku Urzędu Gminy 

Nadarzyn.
10. Uchwała Nr XLVII/490/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu pomieszczeń poczty, 
znajdujących się na parterze budynku 
Urzędu Gminy Nadarzyn.
11. Uchwała Nr XLVII/491/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/239/2012 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podziału gminy na stałe 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu, zmie-
nionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 
października 2012 r. oraz Uchwałą 
Nr XLII/413/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.
12. Uchwała Nr XLVII/492/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/240/2012 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 
r. w sprawie podziału gminy na sta-
łe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwo-

dowych komisji wyborczych, zmie-
nionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 
października 2012 r. oraz Uchwałą 
Nr XLII/414/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.
13. Uchwała Nr XLVII/493/2014 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XLVI/470/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r.
14. Uchwała Nr XLVII/494/2014 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z NFOŚiGW w Warszawie z pro-
gramu LEMUR na budowę SP  
i Gimnazjum w Ruścu.

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

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

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

15. Uchwała Nr XLVII/495/2014 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu.
16. Uchwała Nr XLVII/496/2014 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Nadarzyn na rok 2014.
Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 
291 624,74 zł, po zmianach stanowią one 
kwotę 79 104 694 ,84 zł. Zmniejszono 
wydatki budżetu gminy o kwotę 106 
878,26 zł i po zmianach stanowią kwotę 
88 602 191,84 zł,
17. Uchwała Nr XLVII/497/2014  
w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2014-
2026.

Materiały filmowe z Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn można obejrzeć 
na stronie samorządowej telewizji 

internetowej ITVNadarzyn: 
www.itv.nadarzyn.pl, 

ponadto wszystkie uchwały 
znajdują się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy: 
www.bip.nadarzyn.pl

Materiał filmowy z XLVII Sesji Rady  -  
I TVNadarzyn: 

red.
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   Na każdej kolejnej sesji jednym  
z pierwszych punktów obrad jest sprawoz-
danie Wójta Gminy Nadarzyn.  Podczas 
XLIII Sesji w dniu 24 września 2014 r. 
oprócz omówienia inwestycji, zarówno tych za-

XLVIII Sesja Rady Gminy 
kończonych, kontynuowanych i planowanych 
oraz bieżących spraw Wójt Gminy Janusz 
Grzyb złożył oświadczenie, związane z 
narastającą od kilkunastu miesięcy akcją de-
zyniformacyjną pod adresem zarówno władz 

samorządowych, pracowników UG i innych 
mieszkańców Gminy Nadarzyn, a także 
w związku z artykułem opublikowanym 
w dniu 23 września br. w Gazecie Polskiej 
oraz przekłamaniami, które pojawiły sie na 
lokalnym portalu społecznościowym. 
Ponizej treść oświadczenia:

                                                                                                                                                                                                                             Nadarzyn, dnia 24.09.2014 r.

OŚWIADCZENIE
Szanowni Państwo,

     Od wielu miesięcy formułowane są wobec mnie i moich współpracowników  poważne oskarżenia i pomówienia. 

Autorzy brutalnych ataków nie przebierają w środkach, a ich działania przekraczają nie tylko kolejne granice polemiki,  

ale naruszają też wartości chronione prawem. Sytuacja stała się na tyle poważna, że zdecydowałem się zabrać w tej 

sprawie głos i poinformować naszą społeczność lokalną o wszystkich aspektach prowadzonej przez grupkę osób brud-

nej grze, mającej na celu podważenie zaufania do mnie osobiście i do pełnionej przeze mnie funkcji Wójta.

To, że od lat pełnię zaszczytną funkcję Wójta Gminy Nadarzyn jest wyrazem  zaufania społecznego i aprobaty 

dla mojej działalności publicznej. 

    Pragnę dzisiaj z całą stanowczością zapewnić Państwa, że w żadnym aspekcie nie zawiodłem Waszego zaufania,  

a wszystkie oskarżenia i pomówienia są obrzydliwym kłamstwem mającym na celu skłócenie i wprowadzenie  

w błąd mieszkańców naszej Gminy.

    Nie ma i nie będzie mojej zgody na to, aby w naszej społeczności zagościła agresja i pomówienia, a wulgarny 

język nienawiści stał się sposobem krytykowania innych. Nie aprobuję  działań pozbawionych wzajemnego 

szacunku i honoru. Niestety są w naszej gminie osoby, dla których liczy się tylko własny interes stawiany ponad 

interesem mieszkańców. Na to nie ma i nie będzie mojej zgody.

     Pozwólcie, że przytoczę kilka spraw, które dotknęły mnie osobiście i sprawiły, że przestałem milczeć  

i uznawać, że są to nie do końca przemyślane incydenty.

Kilka miesięcy temu lokalny portal internetowy nadarzyn.tv stał się platformą formułowania wobec mnie zar-

zutów i bezpardonowych komentarzy. Autorzy nie próbując nawet ze mną rozmawiać zaczęli rozpowszechniać 

krzywdzące mnie i moich współpracowników informacje. Dla przykładu umieszczono artykuł sugerujący, że mój 

majątek jest przedmiotem zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak sformułowana teza zmusiła 

mnie do podjęcia formalnych kroków wyjaśniających. Moje zapytanie do redaktora portalu o podanie wiarygod-

nego źródła przedstawionych informacji pozostało bez echa.  Co w mojej ocenie ukazało prawdziwe intencje pub-

likacji tj. zdyskredytowania mojej osoby w oczach mieszkańców.

      Wczoraj o sprawie napisała gazeta ogólnopolska, która próbując dochować staranności dziennikarskiej 
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dotarła do informacji, które jednoznacznie podważają sugestie zawarte w artykule opublikowanym na portalu in-

ternetowym. Jak podaje gazeta CBA przekazało do rozpatrzenia sprawę do prokuratury, a ta z kolei po analizie do-

kumentacji odmówiła wszczęcia postępowania! Potwierdzeniem tego jest informacja przekazana przez rzecznika 

prasowego CBA o tym, że dokumentacja dotycząca mojego oświadczenia majątkowego, zgodnie z właściwością, 

pod koniec czerwca została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. CBA nie otrzymało doku-

mentów w tej sprawie z prokuratury, ani też nie prowadzi obecnie postępowania kontrolnego czy też procesowego. 

Podkreślam również, że inne instytucje, w tym Urząd Skarbowy i Wojewoda, analizując moje oświadczenia 

majątkowe nie kwestionowały ich prawidłowości. Pytam zatem publicznie jaki był cel tych publikacji??? 

Proszę, może przedstawiciele portalu odpowiedzą mi na to pytanie.

Wątpię, bym doczekał się odpowiedzi i wyjaśnień dlatego zaczynam podejmować stanowcze kroki prawne w celu 

ochrony dóbr osobistych na drodze postępowania cywilnego – zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego. Nadto podkreślam, 

że pojawiające się oskarżenia mogą wyczerpywać znamiona przestępstw z art. 212 § 1 i 2 kodeksu karnego i w tym 

zakresie podejmuję już stosowne kroki prawne. 

   Ponadto podejmuję też kroki prawne wobec osób, które formułują wobec mnie pomówienia i oskarżenia myśląc, że 

mogą to czynić bezkarnie w Internecie.  Anonimowość to nie bezkarność. Anonimowość to brak cywilnej odwagi. Kor-

zystanie z pozornej aminowości to wreszcie brak argumentów, często przy jednoczesnym braku kultury. Niestety mimo 

moich kilkukrotnych wezwań wysyłanych do Pana Redaktora Naczelnego nadarzyn.tv nie usuwa on szkalujących mnie 

komentarzy i nadal dopuszcza do zamieszczania takich wpisów, które naruszają dobre imię nie tylko moje, ale również 

pracowników Urzędu, a także wprowadzają obiektywne poczucie zagrożenia u osób mi bliskich. Pierwsze doświadczenia  

w dochodzeniu do prawdy mam już za sobą. Wczoraj pan Redaktor Naczelny i administrator portalu nadarzyn.tv został 

w I instancji zobowiązany przez Sąd Okręgowy w Warszawie do opublikowania  sprostowania nieprawdziwych infor-

macji zamieszczonych w artykule dotyczącym wywozu odpadów z budowy szkoły w Ruścu. Pokazuje to, że nikt nie 

może się stawiać ponad prawem i wszyscy wobec prawa jesteśmy równi. Przy okazji informuję też, że w innych sprawach 

oskarżeń i pomówień wobec mojej osoby podjąłem stosowne kroki prawne i toczą się w tym zakresie postępowania.

       Szanowni Mieszkańcy zapewniam Was, że każde oskarżenie, pomówienie i przejaw brutalnej agresji spotyka 

się z moją stanowczą reakcją i podejmowaniem kroków prawnych.

Będę Państwa informował o wynikach kolejnych postępowań przeciwko osobom, które naruszają prawo godząc 

nie tylko w moje dobre imię, ale psując też wizerunek naszej Gminy.

   Raz jeszcze pragnę zapewnić Państwa o swojej uczciwości i proszę o wstrzemięźliwe przyjmowanie niepotwierd-

zonych informacji i zarzutów.                                                                                 (-) Janusz Grzyb  
                                                                                                                                              Wójt Gminy Nadarzyn 
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Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, że pod niektórymi artykułami w WN pojawiają się kody QR. Dzięki temu, przy pomocy bezpłatnej aplikacji 

na smartfon lub tablet, w prosty i szybki sposób zostaną Państwo przekierowani do materiałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

forum mieszkańców: www.forum.nadarzyn.pl, 
facebook:  Gmina Nadarzyn 

ITV Nadarzyn www.nadarzyn.pl

Ponadto podczas XLVIII Sesji spra-
wozdania z działalności w pierw-
wszym półroczu przedstawili dy-
rektorzy: Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu, 
Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego 
„Tęcza”, Biblioteki Publicznej oraz 
Straży Gminnej.
Podjęte Uchwały:  
1. Uchwała Nr XLVIII/498/2014 

w sprawie nadania Statutu Biblio-
tece Publicznej Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała Nr XLVIII/499/2014 
w sprawie dopłat do biletów na 
przejazd środkami lokalnego 
transportu zbiorowego ZTM na 
trasie z Nadarzyna do Warszawy 
i z Warszawy do Nadarzyna oraz 
na terenie Gminy Nadarzyn dla 
osób zamieszkałych na terenie 
Gminy Nadarzyn, rozliczających 
podatek w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie i posiadających 
Kartę Nadarzyniaka oraz dla 
dzieci tych osób. 

3. Uchwała Nr XLVIII/500/2014 
w sprawie uchwalenia roczne-
go programu współpracy gminy 
Nadarzyn z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 r. 

4. Uchwała Nr XLVIII/501/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLIII/435/2014 Rady Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 

2014 r. dotyczącej zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.

5. Uchwała Nr XLVIII/502/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLIII/437/2014 Rady Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 
2014 r. dotyczącej zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

6. Uchwała Nr XLVIII/503/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVII/495/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 3 września 2014 
r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu 
na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu 2014 r.

7. Uchwała Nr XLVIII/504/2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVII/494/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 3 września 2014 
r. dotyczącej zaciągnięcia po-
życzki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z programu „Efek-
tywne wykorzystanie energii 
– LEMUR – Energooszczędne 
Budynki Użyteczności Publicz-
nej, na realizację zadania „Budo-
wa budynku Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum z halą sportową na 
działce 647 w miejscowości Ru-
siec Gmina Nadarzyn oraz zago-

spodarowanie terenu”.
8. Uchwała Nr XLVIII/505/2014 

w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Nr XL/404/2013 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 
grudnia 2013 r.

9. Uchwała Nr XLVIII/506/2014 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XLVII/497/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 3 września 2014 
r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Nadarzyn na lata 2014-2026. 

10. Uchwała  Nr XLVIII/507/2014 
w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2014-2026.

Materiał filmowy z XLVIII Sesji Rady  -  
ITVNadarzyn: 

red.

Oświadczenie Wójta 
Gminy Nadarzyn 

wygłoszone podczas 
Sesji  ITVNadarzyn 
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Szkoła Podstawowa w Ruścu
W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

 „Determinacja rodzi sukces” – tak pod-
czas otwarcia nowego budynku Szkoły 
Podstawowej w Ruścu podsumował 
planowe zakończenie tej inwestycji  
Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn 

(fot. powyżej). Terminowe powstanie 
szkoły z zachowaniem rzetelności jej 
wykonania jest niewątpliwym sukce-
sem wypracowanym wspólnie przez 
samorząd Gminy Nadarzyn na cze-
le z Wójtem Gminy i Radnymi oraz 
szeregiem osób zaangażowanych 
w wykonanie tej inwestycji. Szkoła 
Podstawowa w Ruścu jest częścią po-
wstającego kompleksu oświatowego, 
w którym  oprócz „podstawówki” 
powstanie gimnazjum oraz pełnowy-
miarowa hala widowiskowo –sporto-
wa.  Szkoła Podstawowa powstała ze 
środków własnych Gminy, a koszt jej 
budowy na dzień 15 września 2014 
roku wyniósł 14 869 171,88 zł. 
    W nowym budynku szkoły naukę 
rozpoczęło ponad 280 uczniów, w 15 
oddziałach. Kadra pedagogiczna liczy 
33 osoby, zaś pracowników obsługi  
i administracji jest 13 osób. Od  
1 września br. dyrektorem placówki 
jest Marek Dołęga. Na parterze no-
wego budynku znajdują się nowo-
cześnie wyposażone sale lekcyjne dla 
klas młodszych I - III, sala klasy „0” 
z własną łazienką oraz oddzielnym 
wyjściem na plac zabaw, usytuowany 
na wewnętrznym dziedzińcu szkoły. 
Ponadto w pełni wyposażona sala 

sportowa o wymiarach 15 x 24 m; 
pomieszczenia administracyjne oraz 
szatnie, a także jadalnia przeznaczona 
dla około 600 uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum; nowocześnie wy-

posażona kuchnia z pomieszczeniami 
pomocniczymi oraz pomieszczenia 
gospodarcze. Na piętrze budynku 
znajdują się  nowocześnie wyposażo-
ne pracownie przedmiotowe dla klas 
IV-VI; aula ze sceną oraz zapleczem 
artystycznym przewidziana dla około 

300 osób; pokój nauczycielski, gabi-
nety: pielęgniarki, psychologa, peda-
goga oraz terapeuty. Powierzchnia 
użytkowa szkoły wynosi 5 810 m2. W 
szkole funkcjonuje system zarządza-
nia budynkiem BMS, który poprzez 
czujniki temperatury będące w salach 
będzie automatycznie sterował cen-
tralnym ogrzewaniem i wentylacją 
mechaniczną. Szkoła posiada także 
radiowęzeł oraz pełny monitoring. 
Budynek jest przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. W są-
siedztwie szkoły mieści się  ogólnodo-
stępny kompleks boisk „Orlik 2012”, 
z którego podczas zajęć wychowania 
fizycznego korzystają uczniowie. 

Rok szkolny 2014/2015 ucznio-
wie SP Rusiec rozpoczęli w nowym 
budynku przy ul. Osiedlowej 72. 
Zbudowany w dziewięć miesięcy 
gmach szkoły powstał dzięki zaan-
gażowaniu i współpracy wielu osób.    
W uroczystym rozpoczęciu roku 
szkolnego i otwarciu nowej siedziby 
szkoły uczestniczyło oprócz uczniów 
i ich rodzin wielu znamienitych gości. 
Obecni byli m.in.: JE ks. Biskup Rafał 
Markowski, Wicepremier Rządu RP 

   Symbolicznego otwarcia, poprzez przecięcie wstęgi dokonali: od prawej Janusz Grzyb - Wójt Gminy 
Nadarzyn, Janusz Piechociński - Wicepremier Rządu RP, Agnieszka Kuźmińska - Wicestarosta 
Pruszkowski, ks. Biskup Rafał Markowski,  Andrzej Bęza - uczeń szkoły, Marek Dołęga - obec-
ny dyrektor, ks. Andrzej Wieczorek - Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Barbara 
Swatowska - Herczyk - dotychczasowa dyrektor szkoły, Małgorzata Wąsiewicz - Przewodnicząca 
Rady Rodziców.  
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Janusz Piechociński, Wicestarosta 
Powiatu Pruszkowskiego Agnieszka 
K u ź m i ń s k a , p r z e d s t a w i c i e l 
Kuratorium Mazowieckiego Jolanta 
Sulborska, ks. Dziekan Andrzej 

Wieczorek – proboszcz parafii pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie, ks. Józef  
Ślusarczyk – proboszcz parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Młochowie,  
ks. Krzysztof  Woźniak – pro-
boszcz parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych w Kostowcu, siostry ze 
Zgromadzenia MB Miłosierdzia  
z Walendowa, przedstawiciele sa-
morządu Gminy Nadarzyn: Danuta 
Wacławiak – Przewodnicząca Rady 
Gminy Nadarzyn, radni Gminy 
Nadarzyn, Janusz Grzyb Wójt 
Gminy, Zastępca Wójta Tomasz 
Muchalski, Sekretarz Gminy Edyta 
Gawrońska,  przedstawiciele jedno-
stek podległych oraz dyrektorzy pla-

Zapraszamy na stronę ITVNadarzyn, 
gdzie znajdują się materiały filmowe doty-
czące otwarcia SP Rusiec:

cówek oświatowych z terenu Gminy 
Nadarzyn, a także przedstawiciele 
wykonawcy. Zgromadzonych powitał 
gospodarz uroczystości nowy dyrek-
tor SP Rusiec Marek Dołęga, po nim 

zabrał głos Zastępca Wójta Gminy 
Nadarzyn, który przedstawił krótko 
przebieg budowy szkoły składając 
podziękowania dla osób, które przy-
czyniły się do jej powstania. Specjalne 
podziękowania wręczył zaś Wójt 
Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb.

Wicepremier Rządu RP Janusz 
Piechociński podkreślił jak istotną 
sprawą jest edukacja młodzieży oraz 
budowa placówek oświatowych. 
Uczniom życzył radości z poznawa-
nia świata, a kadrze pedagogicznej za-
dowolenia z pracy. 

Nowy budynek szkoły poświę-
cił JE ks. Biskup Rafał Markowski. 
Swoje życzenia nowemu dyrektoro-
wi placówki przekazali koledzy dy-
rektorzy oraz odchodząca na eme-
ryturę dyrektor Barbara Swatowska 
– Herczyk. Później było zwiedzanie 
szkoły, skromny poczęstunek i ro-
bocze rozpoczęcie roku szkolnego  
w poszczególnych klasach z wycho-
wawcami. 

Szkolny plac zabaw tętniący życiem

Uczniowie jednej z młodszych klas 

Podczas przerw uczniowie moga m.in. pograć w tenisa stołowego. Stół do tenisa stanął 
w jednym ze „świetlików” na korytarzu szkoły. red.
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Gminne inwestycje
Skwer przy ul. Lipowej w Nadarzynie

W czwartek, 11 września 2014 r. 
ostatecznie zakończona została mo-
dernizacja Skweru przy ul. Lipowej 
w Nadarzynie. Teren ten Gmina 
Nadarzyn przejęła od Nadarzyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 2007 r. 
Na prośbę mieszkańców Wójt Gminy 
Nadarzyn zdecydował o stworzeniu  
w miejscu „dzikich chaszczy” funcjo-
nalengo parku wypoczynkowo - rekre-
acyjnego. Mieszkańcy wybrali projekt 
zagospodarowania skweru, a gmina 
podjęła się jego realizacji.

Uroczyste otwarcie Skweru miało 
miejsce w sobotnie południe w dniu 
20 września. Oprócz przybyłych cały-
mi rodzinami mieszkańców, nie tylko  
z okolicznych ulic, ale i z całej gminy  
obecni byli:  Wicestarosta Pruszkowski 
Agnieszka Kuźmińska, Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb, Wicewójt 
Tomasz Muchalski, Sekretarz 
Gminy Edyta Gawrońska, Radni  
z Przewodniczącą Danutą Wacławiak, 
przedstawiciel wykonawcy Firmy 
Rutkowski - Mateusz Sagan. Były po-
dziękowania dla osób, które przyczy-
niły się do pomyslnego przeprowa-
dzenia tej inwestycji, a także symbo-
liczne przecięcie wstęgi (fot. na okładce 
WN). Gospodarzem uroczystości 
był Prezes Nadarzyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Andrzej Wasilewski 
oraz Janusz Grzyb Wójt Gminy. Na za-
kończenie części oficjalnej nowe miej-
sce wypoczynku i zabawy poświęcił  
ks. Jarosław Kuśmierczyk wikariusz 
nadarzyńskiej parafii pw. św. Klemensa. 

Wśród atrakcji były pokazy koszy-
kówki i tenisa stołowego przygotowa-

ne przez nadarzyńskich sportowców z 
GLKS Nadarzyn (chętni mogli spró-
bować swoich sił w grze z trenerem i 
zawodnikami GLKS Nadarzyn), po-
kazy karate (swoje umiejetności za-
prezentowali adepci Mazowieckiego 
Klubu Karate Kyokushin). Na naj-

młodszych czekały dmuchańce, ma-
lowanie buziek przez instruktorki 
NOK, a także możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętności w strzelaniu  

z łuku i w paint ballu. Był grill, słodkości  
z podbliskiej cukierni - kawiarenki,  
a przede wszystkim jeszcze letnia, sło-
neczna pogoda, która sprawiła, że ofi-
cjalne otwarcie skweru przy ul. Lipowej 
zamieniło się w rodzinny piknik.    

Nowe miejsce rekreacji dzięki swojej 
wielofunkcyjności z pewnością będzie 
chętnie odwiedzane zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych.  

II etap modernizacji skweru obej-

mował powstanie części rekreacyjnej 
z placem zabaw dostosowanym do 
potrzeb młodszych i starszych dzieci. 
Na terenie skweru znajduje się rów-

nież wyprofilowana górka saneczko-
wa, stoły do gry w szachy oraz stoły 
piknikowe. W I etapie, zakończonym 
w ubiegłym roku powstała część 
sportowa z boiskiem do koszykówki 
i stołami do tenisa. Od jesieni 2013 
roku część ta była już udostępniona 
dla mieszkańców. 

Cały teren jest ogrodzony i oświe-
tlony oraz monitorowany. Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniósł 1 402 349, 
52 zł i poniesiony został z budżetu 
Gminy Nadarzyn  przy dofinansowa-
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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.

niu z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
(z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej) w kwocie 90 tys. zł.
Relacja z otwarcia placu ITV Nadarzyn: 

Inne inwestycje
Gminy

Wśród kolejnych prowadzo-
nych obecnie przez Gminę inwe-
stycji jest między innymi dobiegaj-
ca końca budowa chodnika przy 
ulicy Błońskiej w Nadarzynie  
(na odcinku ponad 600 m. od domów  
komunalnych na Stasiku do ul. Leśnej). 

  Ponadto rozpoczęła się budo-
wa chodnika przy ul. Brzozowej  
w Walendowie. Zakończono pra-
ce przy budowie oświetlenia: 
przy ul. Akacjowej w Nadarzy-
nie, Bukietowej w Walendowie  
i Myśliwskiej w Ruścu oraz przy 
ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej 
w Strzeniówce. W najbliższym cza-
sie planowana jest budowa oświetlenia 
przy ul. Spacerowej w Strzeniówce. A 
także ogłaszane są kolejne przetargi 
związane z opracowaniem dokumen-
tacji projektowej oświetlenia ulicznego  
ulic Tarniny w Starej Wsi, Słonecznej  
i  Modrzewiowej w Nadarzynie oraz ul. 
Promienistej w Ruścu.  

Kontynuowana jest budowa ka-
nalizacji przy ul. Wiosennej, 
Liliowej, Fiołkowej i Malwy  
w Nadarzynie. Rozpoczęły się pra-
ce związane z naprawą kanalizacji  
w Ruścu. 

 U zbiegu ulic Tarniny  
i Brwinowskiej w Starej Wsi trwają prace 
przy budowie kolejnego placu zabaw  
i siłowni zewnętrznej. Po miesz-
kańcach Wolicy, z własnej siłowni pod 

chmurką i urządzeń do zabawy dla naj-
młodszych korzystać będą mogli wszy-
scy chętni z okolic Starej Wsi (fot. poniżej 
- Wójt Gminy Janusz Grzyb podczas jednego 
z objazdów bieżących inwestycji). 

Dobiegają końca prace związa-
ne z budową siłowni w Nadarzynie 
Kostowcu, Woli Krakowiańskiej, 
Szamotach, Młochowie, Strzeniówce, 
Ruścu.
  Nadal trwa przebudowa i rozbu-
dowa budynku jednostki OSP 
Młochów o dwa garaże i zaplecze sa-

Ref. Inwestycji

Siedziba OSP w Młochowie - ul.  Mazowiecka 

Ul. Akacjowa w Nadarzynie - oświetlenie 

nitarne. Trwają prace zmierzające do 
pokrycia dachem przed zbliżającą się 
zimą dobudowywanej części remizy.  
Trwa również rozbudowa świetlicy 
w Rozalinie.

Budowa chodnika - ul. Błońska w Nadarzynie
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Gminne Dożynki 2014
    Zgodnie z przyjętą w ostatnich latach 
tradycją w pierwszą niedzielę września 
br. na stadionie GOS w Nadarzynie 
odbyły się Dożynki Gminne 2014. 
Uroczystości rozpoczęła Msza św.  Po-
lowa, po której nastąpiło poświęcenie 
dożynkowych wieńców. 
    W programie artystycznym, któ-
ry rozpoczął się po symbolicznym, 
wspólnym łamaniu się chlebem zna-
lazły się zarówno atrakcje dla dzieci, 
jak i dla dorosłych. Z ciepłym przy-
jęciem spotkały się podniebne akro-
bacje modeli samolotów. Dużą atrak-
cją okazały się pokazy karate dzieci  
z klubu „Karate Kyokushin” oraz wy-
stęp zespołu „Cuda wianki”. Atmos-
ferę zabawy podgrzał pokaz Zumby 
oraz występy zespołów Nadarzyń-
skiego Ośrodka Kultury „NOK PĘD 

BAND” i „Generation’s Code”. Jak 
zawsze dużą popularnością cieszyły 
się pokazy nadarzyńskich strażaków 
oraz koncert Orkiestry OSP Nada-
rzyn. Główną atrakcją artystyczną 
wieczoru był koncert zespołu Budka 
Suflera. Nie było niespodzianek, arty-
ści porwali widownię, zaprezentowali 
znane wszystkim przeboje a publicz-
ność śpiewała wraz z muzykami. Wie-
czór wspaniałej zabawy zakończył 
pokaz sztucznych ogni. 
   Tegorocznym Dożynkom towarzy-
szyło mnóstwo dodatkowych atrak-
cji, w tym m.in. cieszące się jak za-
wsze dużą popularnością wesołe mia-
steczko, a także wystawy i prezentacje 
organizacji i instytucji działających na 

terenie Gminy Nadarzyn (np. wystawa 
plonów z gospodarstw indywidualnych, 
wystawa Gminnego Ogniska Dziecięco 
Młodzieżowego „Tęcza”, przedszkola 
„Jupik”, klubu GLKS Nadarzyn, czy też 
stoisko Szczepu Drużyn Harcerskich i 
Zuchowych WATAHA).

   Tradycyjnie już swoje stanowisko 
mieli pracownicy Referatu Rolnictwa 
UG Nadarzyn wraz z MODR i KRUS 
oraz przedstawiciele firmy Hetman. 
   Na zgłodniałych i spragnionych 
uczestników Dożynek czekały stano-
wiska gastronomiczne oferujące róż-
norodne smakołyki. Rozstrzygnięty 
został także konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Miano najpięk-
niejszego - z siedmiu zgłoszonych 
- wywalczył wieniec stworzony przez 
Bożenę Piotrowską, Renatę Chru-
ściak oraz Koło Gospodyń Wiejskich  
z Parol. Na drugim miejscu uplasowa-
ła się Rada Sołecka wsi Krakowiany,  
a na trzecim Maria i Marek Kołeccy  
z Nadarzyna.                  

Referat Promocji

Jak co roku, Wójt Gminy Janusz Grzyb zwrócił się 
do rolników z podziękowaniami za ich pracę.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki UG Nadarzyn składa serdecz-
ne podziękowanie p. Agnieszce Palmowskiej 
i p. Tomaszowi Sapijaszko – starostom te-
gorocznych dożynek za godne reprezentowa-
nie naszych rolników. Składamy również 
podziękowania rolnikom, którzy dostarczyli 
płody na zorganizowaną wystawę dożynko-
wą tj. Bożenie i Mirosławowi Młoźniak, 
Renacie i Mirosławowi Chruściak, Bożenie  
i Tadeuszowi Piotrowskim, Teresie  
i Antoniemu Dębskim z Parol; Ewie  
i Piotrowi Perzyna z Woli Krakowiańskiej; 
Celinie i Januszowi Zimnickim z Walendowa; 
Zofii i Grzegorzowi Zalewskim z Urzuta; 
Małgorzacie i Andrzejowi Gawrońskim 
ze Strzeniówki; Pani Bożenie Konopka  
z MODR-u oraz firmie Bejo Zaden Polska 
z Konotopy.

Filmowa relacja z Doży-
nek - ITV Nadarzyn
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Szanowny Mieszkańcu - czy wiesz, że...

Kartę będzie mogła otrzymać 
każda dorosła osoba mieszka-
jąca na terenie gminy i płacąca 
podatki w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie.

Karta mieszkańca nie jest nowa-
torskim pomysłem. Karty takie po-
siadają już mieszkańcy Sopotu czy 
Warszawy. Z doświadczenia tych, 
którzy już takie karty wprowadzili 
wynika, że na inicjatywie tej skorzy-
stali zarówno posiadacze kart, partne-
rzy programu jak i struktury lokalne. 
Posiadacze karty zyskują atrakcyjne 
rabaty. Zwiększone zainteresowanie 
towarami i usługami objętymi zniżka-
mi oznacza  większe obroty czyli do-
chody placówek. Z kolei informacja 
o firmach partnerskich na stronach 
Urzędu Gminy oraz oznakowanie pla-
cówek logo projektu korzystnie wpły-
wa na promocję i wizerunek firm.

Zyska również Gmina Nadarzyn, 
gdyż program lojalnościowy zachęca 
niepłacących podatków mieszkańców 
Gminy do dopełnienia formalności 
celem realizacji programu.

Mieszkańcy uprawnieni do korzy-
stania z Karty Nadarzyniaka proszeni 
są o składanie podpisanych wniosków 
w Kancelarii Urzędu Gminy (parter, 
pokój 200) lub w sposób elektronicz-
ny - zeskanowany wniosek należy 
przesłać na adres karta@nadarzyn.pl

Lokalnych przedsiębiorców prosi-
my o zgłaszanie się do Urzędu Gmi-
ny Nadarzyn - Referat Promocji (I 
piętro, pokój 238) do podpisania po-
rozumienia dotyczącego oferty upu-
stów i ulg dla posiadaczy Karty.

Spersonalizowane Karty Nadarzy-
niaka będą wydawane w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn w ciągu 3 dni robo-
czych od daty złożenia wniosku.

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców oraz lokalnych przedsię-
biorców do udziału w programie.

Nasi partnerzy (zniżki):
1. PHU Pawilon, ul. Mszczonowska 
8, Nadarzyn: 5% elektronarzędzia, 

pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki 
na listy; od 1 października 2014 r.
2. Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 
43, Nadarzyn; 10% ogólny asorty-
ment od 8 września 2014 r.
3. Szkoła Języków Obcych 
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34, 
Nadarzyn; 10% język angielski, język 
hiszpański, język francuski, język ro-
syjski, język niemiecki od 15 września 
2014 r.

4. Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, 
Nadarzyn; 5% okulary korekcyjne 
od 15 września 2014 r.
5. Salon Fryzjerski „Studio 3”, 
ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn, co 
druga koloryzacja premiowana ko-
smetykiem fryzjerskim: 50% kuracja 
arganowa, antystarzeniowa, botox, 
objętościowa; 15% Solarium 1,2 zł/
minuta od 8 września 2014 r.
6. Szkoła Językowa „Happy 
School”, ul. Mszczonowska, 
Nadarzyn
7. Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, 
Nadarzyn
8. Artykuły Przemysłowe 
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, 
Nadarzyn
9. Salon Urody - Studio Fryzur, ul. 
Młochowska 137, Rozalin; 5% ogól-
ny zakres usług gratisy przy zakupie 
kosmetyków po wybraniu usługi ko-
loryzacji od 8 września 2014 r.
10. Szkoła Muzyczna „Animato”, 

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum 
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia mu-
zyczne od 8 września 2014 r.
11. Salon Fryzjerski „Marzena”, ul. 
Główna 98, Rusiec; 15% ogólny za-
kres usług od 8 września 2014 r.
12. Salon Piękności „Eli”,  
ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 
5% ogólny zakres usług od 8 wrze-
śnia 2014 r.
13. Przedszkole Niepubliczne 

„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, 
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia 
dodatkowe; od 15 września 2014 r.
14. Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje od 8 
września 2014 r.
15. Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 30% wynajem obiektów 
sportowych; 50% wstęp na impre-
zy organizowane przez GOS od 15 
września 2014 r.
16. Gminny Ludowy Klub 
Sportowy, ul. Żółwińska 41, 
Hala Sportowa Nadarzyn 
50% wstęp na imprezy sporto-
we organizowane przez GLKS 
30% składki członkowskie 
5% obozy sportowe or-
ganizowane przez GLKS 
5% zakup sprzętu sportowego w fir-
mach będących partnerami techniczny-
mi GLKS od 15 września 2014 r.
17. Ludowy Klub Sportowy 
Orzeł Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 50% wstęp na imprezy 

Ruszył Program Karta Nadarzyniaka
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Panu Mirosławowi Chruściakowi
Sołtysowi Parol  

 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci  

Mamy 
 

składają 
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn wraz z Pracownikami UG,

Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn wraz z Radnymi 

Panu Mirosławowi Chruściakowi
Sołtysowi Parol   

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

Mamy 
 

składają Sołtysi z Gminy Nadarzyn 

Pani Krystynie Sztyk 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Męża 
 

składają Pracownicy SP Nadarzyn 

Pani Iwonie Malinowskiej  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci  

Brata 
 

składają Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn wraz z Pracownikami UG,
Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn wraz z Radnymi 

System powiadamiania 
SMS Gminy Nadarzyn 

Ruszył system powiadamiania SMS – owego. Każdy mieszkaniec zain-
teresowany opcją otrzymywania ważnych wiadomości dotyczących spraw is-
totnych dla mieszkańców  może rejestrować się drogą elektroniczną  na stro-
nie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej w Kancelarii 
Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). Zapraszamy do 
korzystania z tej formy kominikacji. 

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn/www.nadarzyn.pl.

sportowe organizowane przez LKS 
Orzeł; 30% składki członkowskie 
5% obozy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; od 15 września 2014 r.
18. Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 
10% bilety wstępu od 1 października 2014 r.
19. Matecznik „Mazowsze”, Otrębusy
20. ZTM Warszawa 
od 1 listopada lub 1 grudnia 2014 roku
21. VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; od 10 września 2014 r.
22. RIO - Wynajem przyczep,  
ul. Osiedlowa 4, Rusiec; 10% wynajem 
przyczep; od 8 września 2014 r.
23. After School Club, ul. Młodości 
2 lok. 7, Książenice; 10% pakiety 
świetlicowe; 10% opieka na godziny 
od 1 października 2014 roku.
24. Zino Centrum Malarskie Dulux; 
ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 10% 
cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami od 15 września 2014 r.
25.„Klasyka” Centrum Mody; al. 
Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% 
odzież damska, 7% galanteria; 7% bi-
żuteria od września 2014 r.
26. Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe
5% sklepy internetowe od dnia 25 
września 2014 r.
  Oferta będzie poszerzana i zwiększana  
w miarę przystępowania do Programu kolejnych 
Partnerów o czym na bieżąco będziemy infor-
mować na naszych stronach:  www.nadarzyn.pl 
oraz facebooku.
Wnioski o wydanie Karty Nadarzyniaka 
złożyć można w Kancelarii Urzędu Gminy 
(parter, pokój 200) lub przesłać drogą me-
ilową (zeskanowany, podpisany wniosek ze 
strony www.nadarzyn.pl/zakładka Karta 
Nadarzyniaka) na    adres   karta@nada-
rzyn.pl. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do udziału w programie.

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny
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Zebrania sołeckie
- Walendów

W dniu 15 września 2014 roku  
w Walendowie miało miejsce spotka-
nie mieszkańców tego sołectwa w celu 
ustalenia planowanego funduszu sołec-
kiego. W zebraniu uczestniczyły wła-
dze samorządowe Gminy Nadarzyn 
(Janusz Grzyb - Wójt Gminy, Tomasz 
Muchalski – Zastępca Wójta)  i sta-
rostwa powiatowego w Pruszkowie 
(Wicestarosta pruszkowski – Agnieszka 
Kuźmińska). Prowadzącym spotka-
nie był Sołtys Krzysztof  Burakowski. 
Podczas spotkania ustalono, iż fun-
dusz sołecki dla Walendowa (w kwocie 
42 563,44 zł) zostanie przekazany na 
budowę sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu, ulic Nad Utratą i Brzozowej, 
gdzie często dochodzi do kolizji.  
Z racji tego, iż jedna z tych dróg jest 
powiatową, sygnalizacja powstanie na 
podstawie porozumienia Gminy ze 
starostwem. Ponadto Wójt Gminy za-
deklarował pokrycie brakującej kwoty 
z budżetu gminy. Zostały  także m.in. 
poruszone tematy budowy chodnika  
i naprawy nawierzchni na ul. Brzozowej 
(przynajmniej na odcinku od osiedla 
Walendia do Łaz), uciążliwości spo-
wodowanej intensywnym ruchem  
w kierunku Wólki Kosowskiej –  
z wnioskiem o niewykonanie utwardze-
nia ul. Wschodniej i Wiatrakowej, a jed-
nocześnie  propozycją zaprojektowania 
nowej lokalizacji drogi na terenach nie-
zabudowanych. 

Ponadto na wniosek 
Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
Tadeusza Walaszek Wójt  zapewnił 
o uruchomieniu dodatkowego kur-

su autobusu ok. godz. 11, od dnia  
1 stycznia 2015 r. na trzymiesięczny 
okres próbny. Poruszane były także 
kwestie dowozu dzieci do gimnazjum. 
Wśród propozycji  do budżetu Gminy 
na 2015 rok, przedstawionych przez 
sołtysa Walendowa były m.in.: budowa 
świetlicy i boiska sportowego oraz wy-
konanie nawierzchni z kostki brukowej 
lub asfaltu na ul. Kaczeńców. 

Z zakończonych ostatnio inwestycji 
trzeba wspomnieć o budowie kanali-
zacji na ul. Brzozowej, oświetlenia ul. 
Brzozowej w kierunku osiedla Walendia 
i ul. Bukietowej, a także o utwardze-
niu tłuczniem ulic na terenie sołectwa. 
Ponadto powstało oświetlenie przy ul. 
Brzozowej, a w najbliższym czasie roz-
pocznie się budowa chodnika przy tej 
samej ulicy.

Zebranie zakończyło się podziękowa-
niem przekazanym przez Sołtysa pani 
Wicestaroście za inwestycje powiatowe 
przeprowadzone na terenie sołectwa, w 
szczególności za odwodnienie ul. Nad 
Utratą. Słowa podziękowania skiero-
wane zostały także do Wójta Gminy 
Janusza Grzyba zarówno za inwestycje 
przeprowadzone w obecnej kadencji jak 
i te, do których trwają przygotowania  
(w tym do budowy boiska i świetlicy dla 
Walendowa i Kajetan). 

 
 Inwestycje na 

terenie Gminy 
N a d a r z y n 
o b e j m u j ą c e 
drogi powia-
towe zależ-
ne są przede 
wszystkim od 
decyzji po-
dejmowanych 
przez Starostwo Powiatowe  
w Pruszkowie stąd m.in. obec-
ność na zebraniach sołeckich 
Pani Wicestarosty Agnieszki 
Kuźmińskiej, którą zapytaliśmy 
o inwestycje powiatowe na tere-
nie naszej gminy zrealizowane  
w ostatnim czasie.

- Co powiat zrobił dla mieszkańców na-
szej gminy w ciągu ostatnich miesięcy? 
- W Gminie Nadarzyn udało mi się zre-
alizować przebudowę wraz z odwodnieniem 

ul. Rolnej w Kajetanach. Obecnie trwa 
kontynuacja remontu ul. Nadarzyńskiej 
w Szamotach. Położyliśmy nakładki  
w Krakowianach, Parolach (tzw. trelinka) 
ul. Centralna w Wolicy, ul. Grodziska  
w Starej Wsi. Poprawiliśmy nawierzchnie 
dróg gruntowych. Dużą uwagę przykła-
dam do odwodnienia dróg, tego pozornie nie 
widać, ale poprawia to stan drogi i bezpie-
czeństwo jej użytkowników. Takie remonty 
były w Wolicy, Walendowie, w Nadarzynie 
przy ul. Pruszkowskiej róg Akacjowej, 
w Strzeniówce przy ul. Pruszkowskiej,  
w Starej Wsi, w Młochowie, Parolach. 
Poza tym wykonano wiele drobnych napraw 
przepustów, chodników, konserwacji rowów 
– wylicza Wicestarosta Pruszkowski. 
   Zaznaczając jednocześnie - To nie 
jest łatwa kadencja dla samorządów, gdyż 
zmieniły się uwarunkowania finansowe.  
W 2011r. weszły w życie tzw. reguły ostroż-
nościowe ministra finansów. Dla powiatu ta 
kadencja była trudna również z powodu 
wzrostu tzw. janosikowego. Dochody powia-
tu wynoszą ok. 125 mln zł, z tego jesteśmy 
zobowiązani wpłacić ok. 25 mln zł „jano-
sikowego”. Znacznie to uszczupliło wydat-
ki majątkowe. O ile powiat w poprzednich 
latach inwestował 30% środków, o tyle  
w obecnej kadencji ten wskaźnik był na 
poziomie 10 – 12% wydatków. Przy tak 
ograniczonych możliwościach finansowych, 
Zarząd Powiatu realizował przede wszyst-
kim te inwestycje na które pozyskiwaliśmy 
dodatkowe środki: albo w partnerstwie  
z gminami, albo ze środków zewnętrznych.
- Skoro znacznie uszczuplone zostały 
środki na inwestycje, jaka jest zatem 
szansa, że w przyszłym budżecie po-
wiatu pruszkowskiego znajdą się fun-
dusze na inwestycje na terenie gminy 
Nadarzyn? 
- W Wieloletniej Prognozie Finansowej po-
wiatu w latach 2015 - 2017 wpisana jest 
realizacja ronda w Krakowianach. Tam 
sprawy własnościowe są już uregulowane  
i przygotowuję inwestycję do rozpoczęcia re-
alizacji w 2015 r.   – tłumaczy Agnieszka 
Kuźmińska. - Są przygotowane pro-
jekty przebudowy ul. Św. Piotra i Pawła  
w Wolicy i ul. Klonowej. Są to drogi grun-
towe. Projekty przewidują budowę na-
wierzchni bitumicznej, chodników, ścieżki 
rowerowej, odwodnienia. Niestety budowa 
tych dróg wiąże się z wykupem gruntów pod 
ich poszerzenie, na co potrzebnych jest kilka 
milionów złotych.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. ul. Bukietowa  w Walendowie
 – nowopowstałe oświetlenie.

red.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja
   Było już zakończenie lata i dożyn-
ki również za nami. Żółknące liście 
oraz chłodne wieczory przypominają  
o tym co nieuchronne. Proszę Pań-
stwa nadchodzi… jesień. Ciekawe czy 
ta tegoroczna będzie złota polska czy 
też szara, chłodna i dżdżysta. Cóż, 
wkrótce się o tym przekonamy. Jesień 
to również pora zbiorów, zazwyczaj 
tak to bywa, że kto posiał ziarno, ten 
zbierze plon. Kto naiwnie myślał, że 
po otwarciu puszki Pandory i wy-
puszczeniu nienawiści, zawiści, złości 
zapanuje nad tymi złymi emocjami, 
ten sromotnie się mylił. Jak bardzo? 
To dopiero odczuje i to obawiam się, 
że w pełnej krasie. Oczywiście pod-
sycanie agresji, szczucie i podżeganie 
początkowo działa zgodnie z planem. 
Wystarczy wskazać palcem „chłopca 
do bicia” i już z górki, dalej wszyscy 
„huzia na Józia”. Tyle tylko, że spirala 
nienawiści się nakręca, a żądza krwi 
rośnie. Rozszarpana kukiełka już nie 
bawi agresywnej bestii, ona potrzebu-
je świeżej krwi i nowej ofiary – oby 
tylko na jednej się skończyło. Zatem 
rozgrzane umysły „hejterów” (od an-
gielskiego słowa hate – nienawidzić) 
popychają sprawne palce do szaleń-
czego biegu po klawiaturze kompute-
ra. W domowym zaciszu „specjaliści 
od nienawiści” wzbijają się na szczyty 
i wyżyny. Niczym nieustraszeni alpi-
niści zdobywają „ośmiotysięczniki 
hejterstwa”. Silni grupą, dokazują ni-
czym… zające w kapuście. Jednak czy 
można jeszcze nad nimi zapanować?   
Obawiam się, że punkt krytyczny zo-
stał przekroczony, jak to zwykle bywa 
z tłumem wpada w tak zwany „owczy 
pęd” i gna przed siebie. 

Każdy będzie lepszy???
   Czy komuś grożę, straszę? Nieste-
ty nawet nie ostrzegam. Trudno jest 
ostrzec przed rozlaniem mleka, sko-
ro kałuża już na podłodze. Można 
jedynie stwierdzić fakt i próbować 
posprzątać.

  Cóż ciekawego owi anonimowi i 
bezpieczni (jak im się wydaje; ale o 
tym za moment) „hejterzy” wypisują? 

Oprócz starej śpiewki z cyklu „za-
znacz, skopiuj, wklej” o złym wójcie, o 
gminie na skraju bankructwa, „maleń-
kim kundelku” - wilczuropodobnym, 
kontrolach (zapominają dodać, ze po 
ich donosach), majątkach itd. Poja-
wiły się nowe, bezlitosne argumen-
ty. „Wójt jest zły, no bo tak! Bo jest 
16 lat na stanowisku! Bo jest gruby” 
(ostatecznie panowie, którzy podczas 
dożynek przy słomianych chocho-
łach pozowali – zamiast „kaloryfer-
ków” mają „oponki”, ale przyznaję, 
że w męskich kształtach ekspertem 
nie jestem i mogę się mylić). Propo-
nują również alternatywne rozwiąza-
nie - „Każdy będzie lepszy!”. Skoro 
tak, to zgłaszam kandydaturę Putina.  
Domyślam się, że chętnie przyczółek 
pod Warszawą przejmie a i gospodarz 
dobry, z wizjami mocarstwowymi!  
Z takim włodarzem, to nawet dosta-
je się nagrodę za negatywne myślenie 
– wycieczkę na Kamczatkę i od razu 
liczba „hejterów” i Malkontentów  
w gminie zmalałaby do „zera”, no bo 
jak tu nie kochać takiego wodza?

Takie sobie 
dożynkowe „żarciki”…

    Z mieszanymi uczuciami stwier-
dzam, że gmina nasza posiada Pinokia. 
Dotąd myślałem, że jest to fikcyjny 
bohater powieści Carla Lorenziniego. 
Myliłem się, mamy własną Nadarzyń-
ską Pinokrzycę – tak mili Państwo 
Pinokio jest kobietą – bynajmniej nie 
piękną Włoszką. Podczas dożynek 
dostrzegłem pewną panią, której czu-
prynę siwy włos zdobił – miejscami 
- można by przypuszczać, że z racji 
wieku i doświadczenia aurę mądrości 
nie tylko życiowej roztoczy; otóż nic 
bardziej mylnego! Pinokrzyca niczym 
jej drewniany koleżko kłamała jak na-
jęta. Gdyby jej nos rósł po każdym 
kłamstwie, to do końca dożynek czu-
bek skubałyby nadmorskie mewy czy 
też rybitwy. Dlaczego tak okrutnie 
Pinokrzycę oceniłem? Stwierdziła, że 
„system powiadamiania sms”, który 
gmina właśnie uruchomiła to prze-
starzała sprawa. Śmiem polemizo-

wać, gdyż sprawa w gminach naszego 
powiatu jest nowa. Stowarzyszenie, 
którego logo przypomina grupkę lu-
dzi pod palmą jej zdaniem jest „szy-
kanowane”, „prześladowane” i to od 
zawsze! Czyli raptem z pięć miesięcy 
trwa to „zawsze” bo zdaje się jakoś 
w połowie kwietnia stowarzyszenie 
zostało zarejestrowane. Co więcej, jak 
na „prześladowanych” to nie dość, że 
wystawili swoje stoisko, to wielkością 
dorównywało ono gminnemu. Jak za-
tem to „szykanowanie” się przejawia 
nie mam pojęcia. Nie rozumiem o co 
się tu obrażać i o jakie „prześladowa-
nia” chodzi. Jednak Pinokrzyca pro-
sto w oczy z pełnym przekonaniem 
i godnym ważniejszej sprawy zaanga-
żowaniem kłamała. Tymczasem ocza-
mi wyobraźni widziałem jak jej nos 
rośnie i rośnie. Doprawdy nie rozu-
miem, po co tak łgać i robić z siebie 
pajaca? Jak to Mickiewicz w balladzie 
„Romantyczność” ujął „Dziewczyna 
(Pinokrzyca) duby smalone bredzi,  
a gmin rozumowi bluźni”.

Kabaret gminny,
 czyli myśle(nie)boli

  Władza ma służyć i już. Każdy wie, 
że zbliża się listopad. Zatem cokol-
wiek władza zrobi – to zostanie uzna-
ne za „łapówkę i kiełbasę wyborczą”. 
Były nią dożynki – nie ważne, że to 
tradycja wieloletnia w gminie. Była 
nią szkoła w Ruścu, są i siłownie 
pod chmurką czy place zabaw dla 
dzieci. Swoją drogą dziwi mnie to, że 
przykładowo mieszkańcy takiej so-
bie miejscowości Puchały w gminie 
Raszyn z siłowni pod chmurką się 
cieszą, zresztą mieszkańcy Piastowa 
czy Podkowy Leśnej również pomysł 
sobie chwalą zwłaszcza gdy blisko 
siłowni jest plac zabaw. Natomiast 
mieszkańcy Gminy Nadarzyn jako 
jedyni w powiecie powstanie siłowni 
i placów zabaw krytykują… Bądź tu 
człowieku mądry! Czekam tylko na 
podciągnięcie pod wspomnianą kate-
gorię również darmowych szczepień 
przeciw grypie dla seniorów. Osta-
tecznie można je było zrobić w maju 
lub czerwcu, a nie teraz…
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 AntyMalkontent

  Jedna pani, która w gminie mel-
dunek ma – jak donoszą wiewiórki 
– od tego roku krzyczy, że na nowy 
budynek szkoły w Ruścu całe 15 lat 
czekała. Może ja też na coś już od lat 
czekam w takiej powiedzmy Szkocji 
czy na Florydzie i nawet o tym nie 
wiem. Pokrętna ta kobieca logika, kto 
za nimi nadąży?

   Załatwiając ostatnio sprawy w urzę-
dzie, a trochę się ich zebrało wiele 
ciekawych rzeczy się dowiedziałem. 
W urzędzie naszym pojawiła się plaga 
listopadowych wymuszaczy. Wchodzi 
sobie taka postać do urzędniczego 
pokoju i mówi jakie ma oczekiwania. 
Mają one być spełnione, bo jak nie – 
to wkrótce listopad!

„Autostopem przez 
galaktykę” czyli ko(s)

miczne zmiany w komu-
nikacji i nie tylko...

  Włodarze gminy powinni dbać  
o potrzeby mieszkańców. Niestety 
cokolwiek teraz zrobią nie tylko tra-
dycyjnie już będzie złe – bo zdaniem 
Malkontenta robią tylko złe rzeczy, 
ale również będzie to… przekupstwo. 
Zwłaszcza, że mieszkańcy tłumnie 
urząd odwiedzają, a lista ich życzeń 
rośnie. Domagają się zatem zmian w 
rozkładzie ZTM i PKS, może nawet 
w PKP?  Pani życzy sobie bezpośred-
niej linii na Żoliborz, gdyż obecne 
rozwiązania w kierunku Warszawy 
nie pasują jej czasowo. Inna miesz-
kanka potrzebuje transportu do Ło-
dzi, pan natomiast zażyczył sobie 
busa - kierunek Radom. Wszak urząd 
autobusy ma, zatem niech Wójt da, 
co w tym trudnego? Kara może być 
surowa, brak głosu. To jeszcze nie 
koniec ”rozsądnych” postulatów. Ileż 
to zachodu dla władz sprezentować 
mieszkańcom darmowe ogrzewa-
nie geotermalne lub nawet zwykłe.  
Mniejsza o szczegóły jakie, byle za 
darmo. Można też, czemu nie, za-
żądać darmowych skrzynek poczto-
wych przed każdym domem rodem  
z amerykańskiego filmu. To, że pocz-
ta ma być czynna do  godziny 22, to 
po prostu oczywistość. Będziemy lep-
si niż Manhattan, w całym Nowym 
Yorku do godziny 22 pracuje tylko 
jedna poczta. Dlaczego tu na nada-

rzyńskiej wsi miałoby być gorzej? 

Czekam tylko na „zatroskanego” 
mieszkańca, który zażyczy sobie filii 
warszawskich uczelni w Nadarzynie 
aby studenci nie musieli dojeżdżać do 
stolicy. Sami już wiemy jak „słaba” 
jest komunikacja z Warszawą. Można 
te uczelnie w nowym budynku szkoły 
w Ruścu ulokować, a szkołę przenieść 
na stare miejsce, bo tam bardziej ka-
meralnie było.

Ze swojej strony proponuję jeszcze 
utworzenie busowych linii wakacyj-
nych kierunek morze i góry. Całość 
dopełniłoby stworzenie lotniska 
gminnego ze zniżką dla mieszkańców 
na loty do światowych stolic. Propo-
nuję domagać się również wykupie-
nia działek na Marsie, dostępu gmi-
ny do morza, co jest sprawą wielkiej 
wagi. Skoro dzieci mają się uczyć w 
małych, wiejskich szkołach – jedna 
na wieś – przeniesiemy już tu uczel-
nie itd. Wszystko aby ograniczyć 
stres młodego pokolenia wywołany 
tłumem obcych ludzi. To jak nasza 
młodzież zareaguje gdy przykładowo 
na wakacje nad morze wyjedzie? Wyj-
dzie dzieciak na plażę, a tu kocyk przy 
kocyku, tłumy ludzi i to w bieliźnie. 
Tak się ta młodzież przerazi, szoku 
dozna w sobie się zamknie. Zatem 
Mars i morze, bo jak nie… to listo-
pad wkrótce!

   Wszyscy zgodnie twierdzą, że to im 
się należy, że gminę stać – ostatecznie 
jest bogata. Malkontent twierdzi, że 
„na skraju bankructwa”, sam już nie 
wiem komu tu wierzyć.

 „Specjaliści 
od nienawiści” 

bezpieczni i anonimowi?

   Na gminnym Forum odezwała się 
do mnie „maarta” – uszanowanie. 
Podrzuciła kilka ciekawych linków. 
„(…) wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego daje nadzieje na to, 
że autorzy obraźliwych wpisów na 
forach internetowych nie będą już 
dłużej bezkarni. Od teraz każda oso-
ba fizyczna będzie mogła uzyskać 
dane „hejtera” z sieci. To rewolucja 
w podejściu do anonimowości w in-
ternecie” – informuje Szymon Kruś, 
autor artykułu „W internecie już nie 

będziesz anonimowy. „Hejterów” 
mogą ścigać już nawet zwykli oby-
watele” opublikowanego na portalu 
„natemat.pl”. Przy okazji trafiłem na 
ciekawą akcję, niestety już się zakoń-
czyła „Komentuj, nie obrażaj”, jakie 
to proste, a jakie prawdziwe. W sumie 
o to w sieci chodzi, o szybką wymianę 
myśli, wiedzy. Nie o prześciganie się 
w nienawiści i dokopywaniu innym. 
Po lekturze materiałów z internetu 
jestem pewien, że nie tylko nie jestem 
osamotniony, ale i jest szansa na to, 
aby zapędy „hejterów” powstrzymać.

Szczególnie dużym optymizmem 
napawa mnie historia urzędnika z Żor, 
który wprawdzie po półrocznej bata-
lii, ale jednak poznał personalia swo-
jego prześladowcy i zapukał do drzwi 
„hejtera”, który go z błotem mieszał  
i oszczerstwa na jego temat wypisywał.

   „Urzędnik z Żor pół roku tropił 
internetowego hejtera, skutecznie eg-
zekwując od niego karę” – informuje 
portal „zory.naszemiasto.pl”. Wpraw-
dzie sprawa jest ze stycznia tego roku, 
ale za to sukces. „Bronisław Jacek 
Pruchnicki, doradca prezydenta Żor 
ds. infrastruktury, przeszedł całą dro-
gę prawną od zgłoszenia w prokura-
turze znieważenia i pomówienia na 
forum internetowym do wyegzekwo-
wania kary.” – opisuje dziennikarz.  
W skrócie sprawa wyglądała tak: 
„Prokuratura powiadomiła Pruch-
nickiego o ustaleniu na podstawie 
IP komputera danych osobowych 
człowieka, który go zniesławił (…) 
oskarżony mieszka na jego osiedlu i 
jest niemal... sąsiadem. - Kiedy staną-
łem na progu i nacisnąłem przycisk 
dzwonka, w drzwiach stanął człowiek 
w wieku 33 lat: żonaty, kilkuletnie 
dziecko – opowiadał pan Pruchnic-
ki - Zdziwił się, kiedy usłyszał, że 
przyszedłem w sprawie jego wpisu 
internetowego sprzed paru miesięcy, 
że „to było przecież tak dawno”. Za-
pytał tylko: - To w Polsce nie ma już 
wolności słowa? Jest - odpowiedzia-
łem - ale istnieje również odpowie-
dzialność za słowa”.
   Wolności słowa i odpowiedzialno-
ści za słowa życzę zatem Wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 
2014 r. (Dz. U. poz. 1134 z 27 sierpnia 
2014 r.) wybory do rad gmin, rad po-
wiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast od-
będą się 16 listopada br. Po raz pierwszy 
przeprowadzane zostaną na podstawie 
Kodeksu wyborczego, który wprowa-
dził w wyborach do rad gmin (z wyjąt-
kiem miast na prawach powiatu) okręgi 
jednomandatowe.

    W tegorocznych  wyborach samo-
rządowych, oddamy głosy na kandyda-
tów:
- do Rady Gminy Nadarzyn (w 
lokalu wyborczym otrzymamy kar-
tę do głosowania koloru białego;  
w prawym górnym rogu wycięty otwór o średni-
cy 8 mm – to wyróżnik dla osób niewidzących) 
– wybierzemy 15 radnych w okręgach 
jednomandatowych (obok numery i granice 
okręgów wyborczych na terenie Gminy Nada-
rzyn);
- do Rady Powiatu Pruszkowskiego  
(w lokalu wyborczym otrzymamy kartę do 
głosowania koloru żółtego; w prawym górnym 
rogu wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory 
o średnicy 8 mm) – wraz z mieszkańcami 
Gminy Michałowice, w okręgu wybor-
czym nr 3, wybierzemy 5 radnych; 
- do Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego (w lokalu wyborczym otrzymamy kartę 
do głosowania koloru niebieskiego; w prawym 
górnym rogu wycięte trzy umiejscowione w pio-
nie otwory o średnicy 8 mm); powiat prusz-
kowski - razem z grodziskim, legio-
nowskim, nowodworskim, otwockim, 
piaseczyńskim, warszawskim-zachod-
nim i wołomińskim - leży w okręgu 
wyborczym nr 7, z którego do Sejmiku 
wybranych zostanie 10 radnych;
- na Wójta Gminy (w lokalu wy-
borczym otrzymamy kartę do głosowa-
nia koloru różowego; w prawym gór-
nym rogu wycięte cztery umiejscowione 
w pionie otwory o średnicy 8 mm).
  Na terenie Gminy Nadarzyn 9436 
osób uprawnionych do głosowania 
(dane z dnia 22 września br.) będzie gło-
sować w pięciu lokalach wyborczych 
(do 17 października podane zostaną do wia-
domości publicznej granice i numery obwodów 
oraz siedziby obwodowych komisji wybor-
czych – zmiana będzie dotyczyła obwodu w 
Ruścu, którego siedzibą będzie nowa szkoła 
podstawowa).  

Wybory samorządowe ‘2014

Szczegółowe informacje dotyczące 
wyborów samorządowych, postano-
wienia, uchwały, wytyczne i wyjaśnienia 
Państwowej Komisji Wyborczej oraz 
Krajowego Biura Wyborczego po-
dawane są do wiadomości na stronie 
internetowej: www.pkw.gov.pl. Infor-
macje dotyczące spraw wyborczych na 
terenie Gminy Nadarzyn publikowane 
są na stronach internetowych Gminy 
Nadarzyn: www.nadarzyn.pl (zakładka 
„Wybory samorządowe 2014”) oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Nadarzyn: www.bip.nadarzyn.pl 
(zakładka „Wybory” następnie „Wybo-
ry samorządowe 2014”).

  W związku z wyborami samo-
rządowymi na bezpłatne umiesz-
czanie urzędowych obwieszczeń i 
plakatów wyborczych wyznaczone 
zostały Zarządzeniem Nr 71/2014 
Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 9 
września 2014 r. słupy ogłoszenio-
we zlokalizowane w następujących 

Nr 
okręgu Granice okręgu

Liczba 
wybieranych 

radnych

1

Nadarzyn – ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, 
Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kubusia Puchatka, Makowa, 
Morelowa, Mszczonowska,  Sęczkowa,  Starowiejska, 
Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej 
Łąki, Żółwińska. 

1

2
Nadarzyn – ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, 
Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, 
Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna.

1

3 Nadarzyn – ulice: Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, 
Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska. 1

4
Nadarzyn – ulice Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, 
Kwiatowa, Plac ks. J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, 
Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie.

1

5

Nadarzyn – ulice Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, 
Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Storczykowa, 
Stokrotki, Wrzosowa.

1

6 Strzeniówka 1
7 Wolica 1
8 Walendów 1
9 Kajetany + Szamoty 1
10 Rusiec 1
11 Stara Wieś 1
12 Urzut + Kostowiec 1
13 Rozalin 1
14 Młochów + Parole 1
15 Krakowiany + Wola Krakowiańska 1

miejscowościach: Nadarzyn - Plac 
Poniatowskiego oraz u zbiegu ulic: 
Sitarskich i Warszawskiej; Wolica 
- ul. Długa; Młochów - ul. Mazo-
wiecka; Rozalin - ul. Młochowska; 
Rusiec - ul. Szkolna; Strzeniówka -  
ul. Jodłowa; Stara Wieś - ul. Grodzi-
ska; Kostowiec - ul. Przemysłowa. 
Ponadto urzędowe obwieszczenia 
wyborcze będą umieszczane także na 
tablicach ogłoszeniowych UG Nada-
rzyn.

 Siedziba Gminnej Komisji Wy-
borczej w Nadarzynie znajduje się w 
budynku Urzędu Gminy Nadarzyn, 
pokój nr 130, ul. Mszczonowska 24, 
05-830 Nadarzyn, tel. 729 81 85 wew. 
298. Dni i godziny dyżurów Gminna 
Komisja Wyborcza poda po ustaleniu 
do publicznej wiadomości na tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz 
na stronie internetowej gminy.

Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy

Okręgi wyborcze na terenie Gminy Nadarzyn:
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Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Gminie Nadarzyn   
O Ś W I A T A

   W dniu 1 września 2014 r. w pięciu 
publicznych szkołach podstawowych, 
gimnazjum i trzech publicznych przed-
szkolach kolejny rok szkolny rozpoczę-
ło ponad  osób. 
  Inauguracja nowego roku nauki dla 
ponad 280 uczniów rusieckiej Szkoły 
Podstawowej miała charakter szczegól-
ny, gdyż od września mogą oni uczyć się 
w  nowym budynku przy ul. Osiedlowej 
72 (o zakończeniu tej inwestycji i rozpoczęciu 
roku w Ruścu piszemy na str. 6 WN).

 
Pierwszy dzień szkoły był dniem 

szczególnym dla wszystkich rozpoczy-
nających edukację pierwszaków. Tego 
dnia bowiem poznawali oni swoich ko-
legów i koleżanki z klasy oraz wycho-
wawców. 

To wyjątkowy rok szkolny w ca-
łej Polsce – naukę w pierwszej klasie 
rozpoczęło bowiem półtora rocznika 
dzieci. Cały rocznik 7-latków oraz pół 
rocznika 6-latków. 

Kalendarz na ten rok przewiduje 
dwie przerwy świąteczne w zajęciach 
dydaktycznych: zimową (22-31 grudnia 
2014 r.) i wiosenną (2-7 kwietnia 2015 
r.). Ferie zimowe odbędą się w okresie 
19 stycznia - 1 marca 2015 r., wzorem 
lat ubiegłych w różnych terminach 
w poszczególnych województwach. 
Uczniowie z woj. mazowieckiego ferie 

8 września br. nasza szkoła dołą-
czyła do akcji, którą zainicjował pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, 
Narodowe Czytanie Trylogii Henryka 
Sienkiewicza. Wzięła w nim udział 
społeczność  szkolna oraz zaprosze-
ni goście. Zgromadziliśmy się w sali 
gimnastycznej, gdzie pan dyrektor w 
kilku słowach objaśnił założenia akcji 
oraz wprowadził nas w treść powie-
ści, której fragmenty mieliśmy czytać, 
przedstawiając również jej tło histo-
ryczne. Jako pierwsi na scenę wkro-
czyli uczniowie klasy szóstej, następnie 
do czytania „Potopu” dołączyli doro-
śli-pani Edyta Gawrońska Sekretarz 
Gminy Nadarzyn, przedstawiciel Rady 

będą mieć w terminie: 19 stycznia -1 
lutego 2015 r. Wakacje  – od 27 czerw-
ca do 31 sierpnia 2015 r., dla uczniów 
wszystkich szkół na terenie kraju: szcze-
góły na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej: www.men.gov.pl/index.
php/1369-rok-szkolny-czas-zaczac

Jednym z najważniejszych udo-
godnień dla uczniów i rodziców jest 
bezpłatny podręcznik dla pierwszo-
klasistów. Uczniowie pierwszych klas 
otrzymają także bezpłatny podręcznik 
do nauki języka obcego oraz materiały 
ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkol-
nej. Wszystko to zostanie sfinansowane 
z dotacji celowej (więcej informacji na stronie 
www.naszelementarz.men.gov.pl).

Ponadto rodzice uczniów klas II, II 
i VI Szkół Podstawowych jak również 
rodzice dzieci niepełnosprawnych mo-
gli skorzystać z dofinansowania zakupu 
podręczników w ramach rządowego 
programu Wyprawka Szkolna (wnioski 
do dyrektorów szkół składane były do 15 
września 2014 r.)                                          

Rodzice uczniów, w których mie-
sięczny dochód na osobę nie przekracza 
456 zł netto, mogły się starać o stypen-
dium socjalne wnioski do GOPS skła-
dane były do 10 września 2014 r.);  o po-
moc socjalną w formie zasiłku losowe-
go mogą starać się rodzice uczniów w 
przypadku wydarzeń losowych rodziny 

(wnioski należy składać w GOPS).
Dzieci niepełnosprawne realizu-

jące obowiązek szkolny w przedszko-
lach, szkołach specjalnych, integra-
cyjnych i ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych mają zapewniony bezpłat-
ny dowóz do placówek.

Uczniowie klas IV – VI szkół 
podstawowych i uczniów gimnazjów, 
którzy osiągną  bardzo dobre  wyniki 
w nauce lub sporcie będą mogli ubie-
gać się o stypendia motywacyjne dla 
najzdolniejszych. 

Rodziców pan Maciej Stelmaszewski 
oraz Jarosław Wołkowycki dyrektor na-
szej szkoły.
    Wspólne czytanie przybliżyło nam 
klasykę polskiej literatury i być może 

sprowokuje uczniów do sięgnięcia po 
tę lub inne książki. 

Samorząd Uczniowskii 
SP Młochów

Narodowe Czytanie Sienkiewicza w SP Młochów 

Maria Jaworska - Inspektor ds. Oświaty

Relacja z rozpoczęcia 
roku szkolnego
ITVNadarzyn: 

Fot. arch. szkoły

SP Nadarzyn 
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    Już trzeci rok z rzędu utworzona zo-
stała klasa z rozszerzonym językiem 
angielskim. Uczniowie, którzy w czerw-
cu przystąpili do egzaminu wstępnego z 
angielskiego podnieśli poprzeczkę uzy-
skując jak dotąd najlepsze wyniki.
Starając się zapewnić naszym uczniom 
wysoki poziom nauczania szuka-
my nowych rozwiązań i metod na-
uczania. W tym roku dołączy do nas 
NATIVE SPEAKER, mający bar-
dzo duże doświadczenie w nauczaniu. 
Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
FREEDOM oraz Fundacji NIDA uda-
ło nam się pozyskać odpowiednie fun-
dusze by móc realizować nasz plan roz-
woju. Klasy z rozszerzonym angielskim 
będą miały raz w tygodniu lekcje kon-
wersacji z nauczycielem prosto z Anglii.
Kolejną innowacją w naszym gim-
nazjum jeżeli chodzi o język angiel-
ski jest wprowadzenie corocznego 
egzaminu TOEFL Junior. TOEFL 
Junior® to międzynarodowy certyfikat 
z języka angielskiego przeznaczony dla 
uczniów szkół językowych, gimnazja-
listów i licealistów. Jest skierowany do 
osób na poziomach od podstawowe-
go (A2) do średniego wyższego (B2). 
TOEFL Junior® to miernik biegłości 
językowej i postępów w nauce. Co wię-
cej TOEFL Junior® jest odpowiedni 
dla środowiska nauczania młodzieży,  
w kontekście sprawności szkolnych 
i kontaktów międzyludzkich, spraw-
dza stopień biegłości w posługiwaniu 
się językiem praktycznym w środowi-
sku  szkolnym jak i codziennym życiu 
uczniów. Egzamin odpowiedni dla 
osób, które planują wykorzystać język 
angielski, kontynuując naukę w zagra-
nicznych liceach i uczniów, którzy w 
przyszłości planują podejść do egza-
minu TOEFL® iBT, umożliwiającego 
podjęcie studiów na zagranicznych 
uczelniach. Uczniowie klas rozszerzo-
nych (jeżeli zajdzie potrzeba i chęć rów-
nież innych klas) będą mogli co roku ba-
dać swoje postępy, a najlepsi dostaną ho-
norowane na całym świecie certyfikaty.
   Nauczyciele naszej szkoły nieustan-
nie stawiają nie tylko na rozwój na-
szych uczniów, ale też swoich umie-
jętności. W lipcu tego roku, jako 
nauczyciel języka angielskiego, przy-

wiozłam dyplom ukończenia kursu z 
Uniwersytetu GONZAGA w USA, 
w stanie Waszyngton dający mi kwali-
fikacje nauczyciela międzynarodowego. 
Przez miesiąc czasu szkoliłam swoje 
metody pracy, a także nauczałam mło-
dzież amerykańską, dzieci emigrantów 
z przeróżnych krajów. Mam nadzieję, 
że będę mogła wykorzystać to doświad-
czenie w pracy z naszymi uczniami.

    

Kolejnym naszym sukcesem był wyjazd 
uczennicy klasy drugiej na obóz języ-
kowy prowadzony przez kadrę amery-
kańskich nauczycieli. Fundacja NIDA 
sponsoruje zdolnych i ambitnych 
uczniów, dając im możliwość przeżycia 
niezapomnianej przygody oraz dosko-
nalenia swoich umiejętności języko-
wych. Mam nadzieję, że w przyszłym 

roku uda nam się wysłać kolejną osobę. 
Poniżej polecam przeczytać artykuł 
Marysi Ciemińskiej, która zdała nam 
relację ze swojego pobytu na obozie.

Magalena Drzewiecka
Nauczyciel Gimnazjum w Nadarzynie

                                  

OBÓZ JĘZYKOWY 
W ZAŁĘCZU 

WIELKIM
  W dniach 13 lipca - 1 sierpnia miał 
miejsce w Załęczu Wielkim obóz ję-
zykowy prowadzony przez zespół 
Amerykanów z różnych części Stanów 
Zjednoczonych.  
   Ogólnym celem organizatorów 
było bliższe zapoznanie nas z kulturą 
amerykańską oraz umożliwienie nam 
podniesienia swoich umiejętności 
językowych. Miały nam to zapewnić 
zajęcia tematyczne, którymi były 
plastyka, teatr, konwersacja oraz 
muzyka. Odbywały się one w godzinach 
porannych. Natomiast popołudnie 
było czasem zajęć sportowych. Poprzez 
dobrą zabawę, oczywiście w języku an-
gielskim, zapoznawaliśmy się z typowo 
amerykańskimi dyscyplinami spor-
towymi takimi jak futbol czy krykiet. 
Wieczorami odbywały się dyskoteki, 
ogniska i różnego rodzaju aktywności 
mające na celu integrację uczestników.   
W weekendy mieliśmy okazję zwiedzić 

JĘZYK ANGIELSKI W NADARZYNSKIM GIMNAZJUM 
NOWOŚCI I WYDARZENIA

Magdalena Drzewiecka odbiera Dyplom

Fot. arch. szkoły
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Szkoła Podstawowa w Woli 
Krakowiańskiej jest dobrze wyposa-
żoną placówką. Mamy ładne pracow-
nie, dużą salę gimnastyczną, piękny 
plac zabaw. Jedyne, czego brakuje na-
szym uczniom, to boisko sportowe. 
Gdy dowiedzieliśmy się o konkursie 
„Kolorowe Boiska”, organizowanym 
przez firmę „Śnieżka”, w którym na-
grodą główną było właśnie boisko, 
postanowiliśmy wziąć w nim udział. 
Zadanie konkursowe nie było łatwe: 
uczniowie mieli nakręcić teledysk  
w konwencji lipdub. Mieliśmy na 
przygotowanie nagrania (pozna-
nie tego typu teledysków i ich cech, 
opracowanie pomysłu i realizację) 
5 dni. Udało się dzięki zaangażo-
waniu naszych uczniów. Szczególne 
podziękowania należą się Olafowi  
Wójtowiczowi z klasy V- operatorowi 
kamery i montażyście naszego tele-
dysku, a także wszystkim dzieciom, 
które zaangażowały się w realizację 
zadania konkursowego.

Każda szkoła uczestnicząca w kon-
kursie musiała stworzyć na stronie 
organizatora swój profil i zaprezento-
wać nagrany przez uczniów teledysk. 
A potem rozpoczęło się głosowanie 
internetowe. Z powodu problemów 
technicznych głosowanie na naszą 
szkołę zostało włączone z kilkudnio-
wym opóźnieniem i rozpoczęliśmy je 
z ostatniego miejsca nr 109. Szybko 
jednak udało się nam pokonać po-
nad połowę szkół biorących udział  
w konkursie.  

Zdobyliśmy ponad 1000 głosów 
w ciągu dwóch tygodni. Dziękujemy 
wszystkim, którzy na nas głosowa-
li. Dziękujemy władzom Gminy, 
dzięki którym nasi uczniowie, mimo 
iż nie wygrali w konkursie firmy 
„Śnieżka”, od września korzystają  
z nowego boiska sportowego. 

Zostało ono sfinansowane z budże-
tu Gminy Nadarzyn i powstało przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Sportu, a uczniowe mogą z niego ko-
rzystać od początku tego roku szkol-
nego.  

    Hasło, które wymyśliły dzieci 
jako tytuł naszego szkolnego lipda-
bu brzmiało: „Zrobimy wszystko, by 
mieć boisko”. Udział w tym konkur-
sie pokazał naszym uczniom, że war-

SP Wola Krakowiańska - KOLOROWE BOISKO

Wrocław i  Kalisz. W trakcie trwania 
obozu czekały na nas również nie-
spodzianki w postaci dni specjalnych. 
Należał do nich Dzień Amerykański, 
Dzień Polski oraz Halloween. Obóz 
zakończyło Expo, czyli pokaz tego, 
czego nauczyliśmy się na zajęciach. 
Były gitary, wystawa prac plastycznych, 
scenki po angielsku, ‘cup songs’. Na 
sam koniec wszyscy obozowicze wy-
konali wspólnie piosenkę ‘Don’t Stop 

Believin’’ i otrzymali certyfikaty uczest-
nictwa w obozie. 
  Było to bardzo miłe doświadcze-
nie pozwalające na bliższe pozna-
nie kultury amerykańskiej w bardzo 
przyjemny i ciekawy sposób. Podczas 
Załęczańskiego Obozu wszyscy udo-
wodniliśmy, że Amerykanie i Polacy 
świetnie się rozumieją, a nasze zwy-
czaje, choć kompletnie inne można w 
interesujący sposób połączyć.

   Chciałabym również podziękować 
Pani Magdzie Drzewieckiej, ambasa-
dorowi polsko-amerykańskiej fundacji 
FREEDOM, za wytypowanie mojej oso-
by na obóz oraz umożliwienie przeżycia 
niesamowitej przygody połączonej z na-
uką języka angielskiego.

Przedszkole Publiczne w Nadarzynie 
wspólnie z Firmą Remondis 

w dniach 16 - 17 października w godz. 7.00 -17.00 
prowadzi wspólną akcję 

w zakresie zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można pozostawić  
w specjalnie przygotowanym kontenerze, ustawionym

 przy bramie wjazdowej do przedszkola od ul. Warszawskiej. 
Zapraszamy do włączenia się w akcję. 

Dyrektor i Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Nadarzynie 

to marzyć,  że warto się angażować  
i starać się zrobić wszystko, by zre-
alizować te marzenia. Jednak nauczył 
nas też, ze do realizacji tych marzeń 
potrzeba wsparcia innych i za to 
wsparcie serdecznie dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej; 

opiekun konkursu Izabela Greszta

Marysia Ciemińska

Fundacja Kultury Informatycznej

zaprasza na spotkanie z Patrycją Hurlak

„Nawrócona wiedźma”
2 października 2014 r., godz. 18.30

Centrum Edukacyjne (ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn; 
tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl)

www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl      Wstęp wolny
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W nowym roku szkolnym 
2014/2015 w szkołach na terenie 
gminy będą realizowane programy 
unijne, które mają dwa podstawowe 
zadania: wspieranie dzieci i młodzie-
ży wykazujących problemy z nauką, 
a także wspieranie uczniów, którzy 
przejawiają szczególne zdolności, by 
rozwijać ich zainteresowania i pasje.

Projekt pn.: „Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodat-
kowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe – Moja przyszłość”  będzie 
prowadzony w SP w Nadarzynie, w SP 
w Młochowie, w SP w Woli Krakowiań-
skiej oraz w Gimnazjum w Nadarzynie.

Dla każdej z tych szkół zostały za-
twierdzone przez Urząd Marszałkow-
ski innowacyjne programy, w ramach 
których grupy projektowe, zgodnie 
z potrzebami wskazanymi przez na-
uczycieli, będą uczestniczyć w blokach 
tematycznych w wymiarze 20 godzin 
lekcyjnych miesięcznie. Bloki te obej-
mują zajęcia z nauki języka obcego, 
przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych oraz zajęcia związane z porad-
nictwem i doradztwem edukacyjno-
-zawodowym. Każda ze szkół przyjęła 
odrębne harmonogramy zajęć, zgod-
nie ze zdiagnozowanymi w każdej  
z tych placówek potrzebami. 

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie 
będzie kontynuowała zajęcia w ramach 
projektu „Dać szansę na przyszłość”. 
Jest to projekt adresowany do uczniów 
klas IV-VI. Przewidziane są: 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
i specjalistyczne: z języka polskie-
go, matematyki, języka angielskiego  
i logopedii, 
- zajęcia z zakresu doradztwa  
i opieki pedagogiczno-psychologicz-
nej: z pedagogiem,
- zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i 
pozaszkolne (tzw. koła zaintereso-
wań): polonistyczne, informatyczne, 
historyczne,
- zajęcia z doradztwa edukacyjno za-
wodowego.

Obecnie trwa przetarg na dodat-
kowe zajęcia w ramach tego projektu, 
by wzbogacić ofertę edukacyjną szko-
ły o zajęcia kół zainteresowań, w tym 
przedsiębiorczości i matematyczne.

Ww. projekty współfinansowane są 
ze środków Unii Europejskiej, z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach  Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, natomiast projekt „Moja 
przyszłość” dodatkowo realizowany 
jest w partnerstwie przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego.

PRZYPOMINAMY, że mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać  
z porad prawnika i psychologa w ramach projektu „Moja wizja Nadarzyna” 
realizowanego przez Gminę Nadarzyn we współpracy Fundacją LEX Nostra.
DYŻURY w budynku NOK (wejście od ronda, pokój nr 1): prawnik  – pon. 10:00 – 
15:00; pt.  12:00 – 17:00; psycholog – od wtorku do czwartku 10:00 – 15:00. 
   Porady są w pierwszej kolejności przeznaczone dla mieszkańców powyżej  
60 roku życia, jednak mogą z nich korzystać także pozostali mieszkańcy w zakresie 
podstawowego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Zapraszamy.

Katarzyna Dombska – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Moja wizja Nadarzyna 
- zaproszenie dla seniorów: PROJEKT 60+

Projekt „Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez do-
datkowe zajęcia rozwijające kompe-
tencje kluczowe – Moja przyszłość”

SP Rusiec
70. rocznica Powstania 

Warszawskiego 
w pow. pruszkowskim

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ruścu wzięli udział w ob-
chodach 70. Rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego w Powiecie 
Pruszkowskim. Przypadająca rocznica  
była kolejną okazją do uczczenia pa-
mięci wszystkich tych, którzy w okrut-
ny sposób zostali doświadczeni przez 
wojnę, powstańców - którzy walczyli 
o wolną Warszawę i Polskę, jak i rzesze 
cywilnych mieszkańców stolicy, którzy 
przechodzili przez pruszkowski Obóz 
Przejściowy Dulag 121.

Organizatorami obchodów byli: 
Powiat Pruszkowski i Muzeum 
Dulag 121, pod honorowym patro-
natem Bronisława Komorowskiego - 
Prezydenta RP.

 5 września 2014 r. w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie odbyła się prezen-
tacja książki ,, Mieszkańcy Powiatu 
Pruszkowskiego w Powstaniu 
Warszawskim”. Książka składa się  
z 460 not biograficznych mieszkańców 
obecnego Powiatu Pruszkowskiego, 
którzy uczestniczyli w Powstaniu 
Warszawskim. Współautorami książki 
są: Zdzisław Zaborski, Jan Cierliński 
i Aleksandra Wojda – pracownik 
Muzeum Dulag 121. Znajdziemy bio-
gramy mieszkańców gminy Nadarzyn: 
pani Irminy Żak- Bajerskiej ps. ,,Ognik”, 
Jerzego Kowalczyka ps. ,,Liryczny”, 
mjr Henryka Filipskiego ps. ,,Jeremi”, 
Zbigniewa Ciemińskiego ps. ,,Rusik II”,  
Władysława Ciemińskiego ps. ,,Rusik I” 
oraz Tadeusza Świercza ps. ,,Czarny”.

Kolejnym etapem uroczystego spo-
tkania był wywiad z panią Patrycją 
Bukalską , autorką książki:  ,,Sierpniowe 
dziewczęta – 44”. Autorka opisała wy-
darzenia powstańcze i  ocenę powsta-
nia  z perspektywy młodych dziewcząt, 
które zderzyły się z brutalnością wojny. 
Dodatkowo w tym dniu obył się wer-
nisaż wystawy ,,Kobiety w Powstaniu 
Warszawskim”przygotowanej przez 
Muzeum Niepodległości, która pre-
zentuje 57 biogramów uczestniczek 
powstania.

Ewelina Wasiluk – nauczyciel historii SP Rusiec

Katarzyna Dombska – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
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Krystyna Masłowska

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Światowy Dzień FAS
  9 września – Światowy Dzień FAS
Czym jest Alkoholowy Zespół 

Płodowy (FAS)? Czy istnieje bezpieczna 
dawka alkoholu dla kobiety w ciąży i jej 
nienarodzonego dziecka ? Jakie są skutki 
picia alkoholu przez kobietę w ciąży?

Alkohol jest tak powszechny w na-
szym życiu, że często zapominamy iż 
jest substancją toksyczną. Szczególnie 
w okresie płodowym, kiedy kształ-
tują się poszczególne organy alko-
hol zaburza ich prawidłowy rozwój. 
Przenika przez łożysko i jak podają 
specjaliści  pół godziny po spożyciu 
alkoholu przez matkę stężenie alko-
holu we krwi dziecka jest takie samo 
jak we krwi matki. Konsekwencje pi-
cia alkoholu przez kobietę w ciąży są 
nieodwracalne  - a uszkodzenia, które 
mogą przyjmować różnorodne formy 
od mikrouszkodzeń układu nerwo-
wego i poszczególnych narządów do 
pełnoobjawowego FAS.

Zespół zaburzeń u dzieci z FAS 
dotyczy wad wrodzonych, somatycz-
nych oraz neurologicznych. Dzieci  
z FAS mają niski wzrost, małą głowę, 
dysmorfie twarzy (m.in. oczy osadzo-
ne szeroko, nos najczęściej krótki i 

zadarty, słabo zaznaczona lub brak 
rynienki nosowej, bardzo cienka gór-
na warga, twarz dość plaska, szeroka, 
uszy nisko osadzone, mały podbró-
dek i broda). Dzieci rosną powoli, 
wykazują brak apetytu, ponadto wie-
le osób z FAS ma źle ukształtowane 
serce, nerki, przewody moczowe, ich 
mięśnie są słabe. W wyniku uszkodze-
nia mózgu oraz ośrodkowego układu 
nerwowego dzieci mają zaburzenia 
pamięci, koncentracji uwagi, są nad-
pobudliwe i nadwrażliwe  na dźwięk 
i dotyk, skłonne do niekontrolowa-
nych wybuchu gniewu.  Skutki fizycz-
ne, intelektualne, emocjonalne są nie-
odwracalne i odczuwalne przez całe 
dzieciństwo oraz dorosłość.

Należy pamiętać, że nie ma 
bezpiecznej dawki alkoholu dla 

nienarodzonego dziecka!
Światowy Dzień FAS (ang. World 

FAS Day) – obchodzony jest na 
świecie właśnie 9 września. Akcje 
podejmowane w tym dniu mają na 
celu uświadomienie przyszłym mat-
kom skutków picia alkoholu w czasie 
ciąży, jego wpływ na rozwój płodu,  
a w przyszłości – na możliwy, niepra-

widłowy rozwój dziecka. Dzień ten 
ma również na celu zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na występowanie pro-
blemu w skali światowej.

FAS jest obecnie najczęstszą przy-
czyną upośledzenia umysłowego  
w zachodniej cywilizacji.  W Polsce 
każdego roku w szpitalach rodzi się 
więcej dzieci z FAS niż z zespołem 
Downa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat szkodliwego wpływu alko-
holu na płód zapytaj o to swojego le-
karza. Więcej informacji na temat FAS 
można znaleźć m.in. na stronie in-
ternetowej www.ciazabezalkoholu.pl,  
www. fas.edu.pl

Gmina Nadarzyn przystępuje do 
kampanii „Ciąża bez alkoholu”, a dzia-
łania informacyjne będą podejmowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
Źródła:
1. www.ciazabezalkoholu.pl, 
2. www.parpa.pl
3. www.wikipedia.pl
4. Ryś M. Nie ma bezpiecznej dawki 

alkoholu dla nienarodzonego dziecka 
„Trzeźwymi bądźcie” Nr 3, czerwiec 
2014 OAT

Młodzież Oazowa z Gminy 
Nadarzyn 

wraz  
z ks. Krzysztofem 

Woźniakiem proboszczem  
z parafii NMP 

Wspomożenia Wiernych 
w Kostowcu 

pragnie 
serdecznie podziękować 

Panu Wójtowi oraz 
Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za sfinanso-
wanie transportu na wyjazd 

rekolekcyjny 
do Zakopanego.

Jest mi 
niezmier-
nie miło 
po infor-
mować, że 
G m i n n e 

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe 
„Tęcza” otrzymało podziękowa-
nie od Pary Prezydenckiej Anny i 
Bronisława Komorowskich za włą-
czenie się w obchody dwudziestego 
Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Jest to wielkie wyróżnienie dla 
Pracowników Gminnego Ogniska, któ-
rym bardzo dziękuję za ogromne za-
angażowanie w pracę dla dobra dzieci i 
rodzin, integrację środowiska lokalnego, 
za dzielenie się umiejętnościami, wiedzą, 
talentami; za poczucie humoru i Wasze 
nietuzinkowe osobowości. 

W liście skierowanym do naszej 
placówki możemy m.in. przeczytać 
„Zgłoszone przez Państwa różnorodne inicja-

tywy, gromadząc często kilka pokoleń – ro-
dziców, dzieci i dziadków, potwierdziły, że 
potrzebujemy być razem, że w lokalnych środo-
wiskach chcemy łączyć się wokół wartości, jaką 
jest rodzina. Tak duże zrozumienie dla spraw 
polskich rodzin pozwala z nadzieją patrzeć na 
ich przyszłość (…).

Pragnę zaznaczyć, że wieloletnia 
działalność Ogniska na rzecz wspie-
rania rodzin jest możliwa dzięki bar-
dzo życzliwej współpracy i rozumie-
nia wagi tej formy pomocy przez 
Władze Gminy Nadarzyn na czele  
z panem Januszem Grzybem - Wójtem 
Gminy, a także dzięki współpracy z 
innymi instytucjami , w szczególności 
z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, 
Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Parafią 
pw. św. Klemensa w Nadarzynie. 
Serdecznie Państwu dziękujemy.

Krystyna Masłowska - Dyrektor GODM „Tęcza”

Podziękowanie od Pary Prezydenckiej RP 
dla GODM „Tęcza”
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Marzena Nowicka - Prusakiewicz

 SPGZOZ Nadarzyn 

Dlaczego i kiedy 
się szczepić 

przeciw grypie?
 

    Grypa jest poważną chorobą zakaź-
ną, która może prowadzić do groźnych 
powikłań, dlatego warto się przed nią 
zabezpieczyć. Wielu specjalistów uwa-
ża, że najlepszym zabezpieczeniem 
przed zakażeniem jest szczepienie 
przeciw grypie. Jej skład jest zmienia-
ny co roku, aby chronić przed aktual-
nie krążącymi szczepami wirusa grypy  
w danym sezonie. Przeciwciała chro-
niące przed chorobą powstają już 
siedem dni po szczepieniu i utrzy-
mują się niemal dwanaście miesię-
cy. W Polsce sezon grypy przypa-
da między grudniem a kwietniem. 
Szczyt zachorowań następuje zwykle  
w lutym i marcu. Lekarze mówią, że 
zaszczepić można się w dowolnym 
momencie (im wcześniej, tym lepiej), 
ale pod warunkiem, że w danym se-
zonie nie chorowaliśmy na grypę. 
Najlepiej zdążyć przed początkiem se-
zonu grypowego, bo od zaszczepienia 
do nabrania pełnej odporności muszą 
minąć co najmniej dwa tygodnie.
 
    Wokół szczepień przeciwko grypie 
narosło wiele mitów.  Do najczęst-
szych należy sformułowanie: „za-
szczepiłem się, a po dwóch dniach 
zachorowałem”. Jak przekonują 
specjaliści– jeśli pacjent zachorował, 
oznacza to, że w momencie szcze-
pienia na grypę był już w okresie jej 
wylęgania. Drugi częsty mit to prze-
konanie, że to szczepionka spowodo-
wała chorobę. Jednak i tu specjaliści 
są nieugięci – ich zdaniem nie jest 
możliwe, aby obecnie produkowane  
i dostępne szczepionki przeciw  gry-
pie spowodowały zachorowanie na 
nią.

    W przeciwieństwie do innych se-
zonowych infekcji przed grypą moż-

na próbować się zabezpieczyć. Na 
ciężki przebieg tej choroby i powi-
kłania pogrypowe narażone są dzieci  
i osoby dorosłe z grup ryzyka (cier-
piące na choroby przewlekłe ukła-
du sercowo-naczyniowego, układu 
oddechowego, a także z chorobami 
nerek, wątroby, cukrzycą) oraz oso-
by w podeszłym wieku. To właśnie 
one przede wszystkim powinny być 
szczepione każdego roku. Wirus gry-
py charakteryzuje się dużą zmienno-
ścią antygenową, dlatego szczepion-
ka przeciw grypie sezonowej jest co 
roku zmieniana. Najczęściej zawiera 
trzy szczepy wirusa: dwa typy wiru-
sów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ 
wirusa B.

Kto i kiedy 
powinien zostać 

zaszczepiony 
przeciwko grypie?

   Inaktywowana szczepion-
ka przeciwko grypie może być 
podawana każdemu już od 
 6 m.ż., o ile nie ma przeciwwskazań 
medycznych. Szczepieniu powinny 
się poddać zwłaszcza osoby z grup 
wysokiego ryzyka wystąpienia po-
wikłań pogrypowych i osoby, które 
mogą stanowić źródło zakażenia dla 
osób z grupy wysokiego ryzyka oraz 
ci, którzy ze względu na charakter wy-
konywanej pracy są szczególnie nara-
żeni na zakażenie wirusem grypy. 

 

Szczepienie przeciwko 
grypie zaleca się:

 
• zdrowym dzieciom w wieku od 6 
miesięcy do 18 lat, 
• osobom po przeszczepach, 
• osobom z przewlekłymi chorobami 
układu krążenia i układu oddechowego 
  (w tym astmą), 
• dzieciom i dorosłym, którzy rok przed 
szczepieniem wymagali regularnych 

  kontroli lekarskich lub hospitaliza-
cji z powodu przewlekłych chorób 
metabolicznych (w tym cukrzycy), 
dysfunkcji nerek, hemoglobinopatii, 
immunosupresji (w tym spowodo-
wanej lekami immunosupresyjnymi 
i zakażeniem HIV), 
• osobom z chorobami mogącymi 
powodować upośledzenie funkcji 
układu oddechowego  
  lub usuwania wydzieliny z dróg 
oddechowych, które mogą zwiększyć 
ryzyko zachłyśnięcia 
  (np. nia funkcji poznawczych, urazy 
rdzenia kręgowego, choroby przebie-
gające z  
  drgawkami lub inne choroby ner-
wowo-mięśniowe), 
• kobietom w ciąży lub tym, które 
planują ciążę, 
• pensjonariuszom domów opieki i 
innych placówek dla osób przewlekle 
chorych,   
• osobom powyżej 50. roku życia, 
ponieważ w tej grupie znacznie 
zwiększa się liczba  
  osób należących do grup wysokiego 
ryzyka (szczególnie po 65 r.ż.), 
• pracownikom szpitali, przychodni 
i innych zakładów opieki zdrowotnej, 
• osobom, które opiekują się ludźmi 
z grup wysokiego ryzyka przebywają-
cymi w domu, 
• członkom rodzin i domownikom 
(w tym dzieciom) osób z grup wyso-
kiego ryzyka, 
• osobom, mającym kontakt z dzieć-
mi w wieku 0-59 miesięcy, 
• pracownikom służb publicznych, 
np. szkół, handlu, transportu, bu-
downictwa, policji, 
• osobom narażonym na kontakty  
z dużą liczbą ludzi, 
• pracującym na otwartej przestrzeni.

Skorzystajmy ze szczepień 
oferowanych przez  SPG ZOZ 
w Nadarzynie finansowanych  
z budżetu Gminy Nadarzyn!

SPGZOZ Nadarzyn 
Z D R O W I E

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie; ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 28

Ośrodek Zdrowia w Młochowie; ul. Mazowiecka 5; 05-831 Młochów,  tel. 22 729 91 46
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B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Nim do życia powołana została struk-
tura o nazwie Straż Miejska - gminna 
przez całe społeczeństwo przewinęło 
się pytanie czy w ogóle taka jednostka 
jest potrzebna? Po burzliwych deba-
tach i argumentach przedstawianych 
zarówno przez zwolenników jak  
i przeciwników tej koncepcji osta-
tecznie zwyciężyły argumenty zwo-
lenników. Wzorem innych państw jak 
przykładowo Austrii, Francji, Włoch, 
Hiszpanii, Szwajcarii czy naszych są-
siadów Czechów i Słowaków w Pol-
sce w 1991 roku również powołano 
strażników.
Początkowo zakres obowiązków  

i kompetencji oraz zadań, które po-
wierzono Straży Miejskiej był mniejszy 
niż obecnie. Jednak z czasem służba 
się rozwijała i ciężką pracą udowodniła 
zasadność swojego powstania.
Na terenie Gminy Nadarzyn Strażni-

cy Gminni rozpoczęli pracę w pierw-
szych dniach czerwca 2012 roku.

Złapie wandala, 
odprowadzi pijaczka

- Straż Miejska (Gminna) ma na celu 
przede wszystkim ochronę spokoju i porząd-
ku w miejscach publicznych, a także ochro-
nę obiektów komunalnych i urządzeń uży-
teczności publicznej – wyjaśnia Komendant 
Straży Gminnej Adam Piskorz. - Ma też 
czuwać nad porządkiem, kontrolować ruch 
drogowy (w zakresie określonym w przepi-
sach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym 
niż policja). Często współdziała z orga-
nizatorami i innymi służbami w ochronie 
porządku podczas zgromadzeń i imprez 
publicznych.
  Ponadto w zakres obowiązków 
strażników wchodzi odprowadzanie 
osób nietrzeźwych do izby wytrzeź-
wień lub do miejsca ich zamieszkania. 
Informowanie społeczności lokalnej 
o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 
inicjowanie i uczestnictwo w działa-
niach mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
oraz zjawiskom kryminogennym. W 
tym zakresie współdziała z organami 
państwowymi, samorządowymi i or-
ganizacjami społecznymi. Poza tym 
konwoje dokumentów, przedmiotów 
wartościowych lub wartości pienięż-
nych dla potrzeb gminy.

- Bardzo wielu kierujących przekracza 
dopuszczalną prędkość w terenie zabudo-
wanym. Rekordziści zostali zarejestrowani 
jadąc z prędkością, 111, 112 i 130 km/h 
przy prędkości dopuszczalnej 40 km/h. 
Średnia prędkość, z jaką poruszali się kie-
rujący, których pojazdy zostały zarejestro-
wane wynosiła 72 km/h. – wylicza Komen-
dant Straży Gminnej.

Mieszkańcy chcą ograni-
czeń prędkości

  Obecnie na terenie naszej gminy 
działa podległa Komendantowi Sto-
łecznemu Policja oraz podległa wła-
dzom samorządowym Straż Gminna. 
W sumie porządku na naszych ulicach 
pilnuje etatowych 23 policjantów (2 
kierowników 5 dyżurnych 3 dzielni-
cowych 4 kryminalni i 9 patrolowo 
interwencyjnych i 3 etaty cywilne)  
i 8 strażników (komendant i siedmiu 
strażników mundurowych).
- W 2013 roku do września odnotowali-
śmy 192 przestępstwa kryminalne, w tym 
tylko 130 - wyjaśnia Komendant Komi-
sariatu Policji w Nadarzynie asp. sztab. 
Witold Gołyński. – Wykrywalność ubie-
głoroczna wynosiła 51,7%, a obecnie to 
58,8%. Statystyki za ten okres w poszcze-
gólnych kategoriach wyglądają jeszcze ko-
rzystniej. Liczba kradzieży z 37 spadła 
do 14. Liczbę kradzieży z włamaniem 
z 14 do 3, a uszkodzeń mienia z 14 do 
10. Wzrosła natomiast wykrywalność.  
W przypadku kradzieży z 19,2% do 
37,8% a w przypadku kradzieży z wła-
maniem z 11,5% do 21,4%. Sprawcy 
uszkodzenia mienia dotąd byli wykrywani 
w 42,9% obecnie jest to 71,4%.
  Strażnicy, to nie tylko „obstawa” 
fotoradaru. Chociaż te budzące dużą 
krytykę wśród kierowców działania 
spotykają się z aprobatą mieszkań-
ców gminy, którzy domagają się prze-
strzegania i egzekwowania ograniczeń 
prędkości. O tym jak jest to istotny 
problem świadczą pisma mieszkań-
ców, którzy domagają się ustawiania 
kolejnych znaków ograniczających 
prędkość. Obecnie o „wyhamowa-
nie” kierowców występują mieszkań-
cy ulic Akacjowej, Niezapominajki 
i Sosnowej, którzy domagają się nie 
tylko ustawienia znaków ograniczają-
cych prędkość ale i montażu progów 

zwalniających. Postawienie znaku 
ograniczającego dozwoloną prędkość 
niestety nie jest wystarczającym ar-
gumentem aby większość kierowców 
zdjęła nogę z gazu. Polscy kierowcy 
nie są tak zdyscyplinowani. Tu poja-
wia się potrzeba ustawienia „kontro-
lera”, który dopilnuje przestrzegania 
przepisów prawa i w miarę potrze-
by karania niezdyscyplinowanych. 
To niewdzięczna rola, bo nie lubi-
my być karani, niestety niezbędna. 
Nieuchronność kary wynikająca ze 
złamania przepisów skuteczniej spo-
walnia kierowców niż same znaki czy 
progi zwalniające. W minionym roku 
strażnicy „wyhamowali” 1179 kie-
rowców przekraczających dozwoloną 
prędkość. W wielu przypadkach nara-
zili się na niepochlebne komentarze, 
ale jednocześnie zapobiegli potencjal-
nym wypadkom, a być może urato-
wali tym sposobem nie tylko zdrowie 
ale i życie wielu osób – w tym samych 
kierowców. Ze statystyk wynika, że 
średnio na sto wszystkich wykroczeń, 
w wyniku których wypisano mandat 
tylko co piętnasty sprawca jest miesz-
kańcem naszej gminy. 

Koniec picia i wandali-
zmu na Skwerze

  Choć przestrzeganie przepisów 
drogowych to ważna sprawa, jednak 
istotne są również pozostałe działania 
strażników. Od momentu powołania 
zabezpieczają kolejne imprezy odby-
wające się na terenie naszej gminy. 
Pilnują porządku oraz czuwają nad 
bezpieczeństwem w czasie naszej za-
bawy. Niedawno wiejska zabawa koja-
rzyła się z ogólną bijatyką i latającymi 
sztachetami. Między innymi dzięki 
strażnikom gminnym na naszych im-
prezach nie dochodzi do żadnych in-
cydentów czy bójek.
- Dzięki odciążeniu przez Straż Gminną 
od blisko dwóch lat wyraźnie ograniczyliśmy 
przestępczość kryminalną oraz przestęp-
czość przeciwko mieniu. Poprawiliśmy rów-
nież poziom wykrywalności sprawców tych 
przestępstw – przyznaje asp. sztab. Witold 
Gołyński. 
Do zadań strażników należy również 
pilnowanie porządku publicznego. 
Jeszcze parę miesięcy temu mieszkań-

Straż Gminna, potrzebni czy zbyteczni?
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cy NSM-u domagali się zwiększenia 
liczby patroli na terenie Skweru przy 
ul. Lipowej w Nadarzynie. Skarżyli się 
na głośne alkoholowe imprezy i wan-
dalizm. 
- W czasie służb ujawnionych zostało 58 
nielegalnych punktów wysypywania śmieci. 
Prowadzone były czynności wyjaśniające w 
celu ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności – wyjaśnia Komendant 
Adam Piskorz.
  Szybkie i skuteczne działania gmi-
ny – w tym strażników – przyniosły 
oczekiwany efekt, a poziom bezpie-
czeństwa na tym terenie wyraźnie się 
poprawił.
Strażnicy nie tylko ścigają sprawców 
wykroczeń, ale prowadzą również 
działania profilaktyczne. 
- Tylko w ostatnim półroczu przeprowa-
dziliśmy siedemnaście spotkań z uczniami 
szkół podstawowych i przedszkoli, które 
poświęcone były zagrożeniom w życiu co-
dziennym. Należy pamiętać, że niebez-
pieczeństwa czyhają nie tylko na najmłod-
szych, dlatego strażnicy spotkali się również 
z seniorami, których przestrzegliśmy między 
innymi o złodziejach działających metodą 
na tzw. „wnuczka”. Zorganizowaliśmy 
również „Gminny Dzień Sprzątania Świa-
ta”, w którym udział wzięło blisko 1200 
osób – wylicza szef  Straży Gminnej.

Oczekiwania mieszkańców 
rosną

  Mieszkańcy gminy szybko przyzwy-
czaili się do działania straży i chętnie 
korzystają z pomocy funkcjonariuszy. 
Dzięki udanej współpracy ze spo-
łecznością lokalną sytuacja diametral-
nie się poprawiła, szybkie zgłoszenia 
i wyczulenie mieszkańców na niewła-
ściwe zachowania pozwala strażni-
kom skutecznie interweniować.
  W oparciu o stan etatowy Strażnicy 
Gminni pełnią służbę od poniedział-
ku do piątku. Zależnie od potrzeb 
pracują również w dni świąteczne. 
Analizując potrzeby mieszkańców 
godziny pracy strażników zostały wy-
dłużone. Konieczne stało się również 
wystawienie służb nocnych w week-
endy. To jednak nie zaspokaja całko-
wicie potrzeb mieszkańców, którzy 
chcieliby całodobowych patroli.
- W ramach zapisów regulujących spoży-
wanie alkoholu interweniowano 156 razy, 
w kolejnych 9 przypadkach interwencje 
dotyczyły osób, które będąc pod wpływem 
alkoholu powodowały zgorszenie w miej-

scu publicznym – wyjaśnia Komendant 
Piskorz.- Ujawnionych zostało 185 przy-
padków zaśmiecania miejsc publicznych;  
6 – niszczenia zieleni; 33 sytuacje, gdy wy-
lewane były nieczystości na pola, łąki, do 
rowów, czy też na drogę.
  Niestety przy obecnym stanie za-
trudnienia zadanie takie jest niewyko-
nalne. Strażnicy na wniosek mieszkań-
ców rozpoczynają pracę o godz. 6:30 
co pozwala na wystawianie patroli  
w  rejonach szkół a także w miejscach 
skąd uczniowie odjeżdżają gimbusa-
mi. Praca strażników nie zawsze jest 
niewdzięczna i niedoceniona. Miesz-
kańcy Starej Wsi domagali się patroli 
w okolicy przystanku, z którego ich 
dzieci odjeżdżają do szkoły. Gdy 
strażnicy spełnili ich oczekiwania za-
dowoleni rodzice – ku zaskoczeniu 
funkcjonariuszy – podziękowali im 
za pomoc. Niby spełnili jedynie swój 
obowiązek, ale chyba każdy pracow-
nik czasem lubi być pochwalony za 
dobrze wykonaną pracę.

Strażnicy samorządowi 
a policja?

   Zapewne niewiele osób zauważyło, 
że jeszcze niedawno na naszych uli-
cach wieczorem i nocą można było 
spotkać mieszane patrole Strażników 
Gminnych i Policjantów. W 2012 roku 
takich mieszanych patroli było 89, już 
rok później łącznie takich służb od-
było się 226. W tym roku było już 49 
ponadnormatywnych służb. 
   Zastanawiając się nad koncepcją li-
kwidacji Straży Gminnej warto wziąć 
pod uwagę, że o liczbie Policjantów 
na terenie naszej gminy decyduje Ko-
mendant Powiatowy Policji, a o licz-
bie i zadaniach strażników władze 
samorządowe. 
  Skoro na terenie naszej gminy 
porządku ma pilnować jedynie 
Policja, nasuwa się pytanie czy jest to 
wystarczająca liczba? Zwłaszcza gdy 
statystyki mówią, że w ubiegłym roku 
Strażnicy Gminni interweniowali 5192 
razy. O ile gmina może zwiększyć 
lub zmniejszyć liczbę strażników  
i dynamicznie wpływać na ich 
zadania, to o liczbie Policjantów 
decyduje Komendant Powiatowy.
   Nasze życie tak jest skonstruowane, 
że dokonując jakiegoś wyboru z czegoś 
rezygnujemy. Zatem likwidując straż 
gminną „zaoszczędzimy” fundusze. 
Jednak czy warto oszczędzać na 

bezpieczeństwie? Zyskamy fundusze, 
jednak czas oczekiwania na pomoc, 
gdy w mieszkaniu odkryjemy 
złodzieja znacznie się wydłuży. Czy 
warto stracić cenne sekundy i minuty 
gdy zostaniemy napadnięci podczas 
wieczornego spaceru, czy zaginie 
dziecko? Czy warto utrzymywać 
własnych strażników w pogotowiu 
tutaj na miejscu, czy w sytuacji 
krytycznej ryzykując własnym 
zdrowiem i życiem czekać na pomoc.
Strażnicy Gminni zajmują się 
nie tylko karaniem kierowców 
łamiących przepisy, interweniują 
gdy zakłócany jest porządek, reagują 
na osoby spożywające alkohol 
w niedozwolonych miejscach, 
zaśmiecanie i wandalizm a także 
zakłócanie ciszy nocnej czy. To 
im zgłaszane są informacje o 
wałęsających się zwierzętach i wiele 
innych spraw. Dzięki pracy strażników 
i tak nieliczni na naszym terenie 
Policjanci mogą zająć się ściganiem 
sprawców wykroczeń, które nie są w 
zakresie kompetencji strażników.
Pracę Strażników Gminnych 
pozytywnie oceniają również 
Policjanci.
- Niebagatelną korzyścią wynikającą ze 
współpracy nadarzyńskiej Policji ze Strażą 
Gminną jest fakt odciążenia policjantów 
od wszelkiego rodzaju interwencji 
porządkowych, a skupienia ich wysiłku na 
przeciwdziałaniu przestępczości, szczególnie 
tej najuciążliwszej dla mieszkańców czyli 
kradzieżom z włamaniem do mieszkań, 
kradzieżom i uszkodzeniom mienia – 
wyjaśnia Komendant Komisariatu Policji  
w Nadarzynie.
   Potrzebę stworzenia dodatkowej 
służby mundurowej przeanalizowano 
jeszcze przed jej powołaniem. 
Obecnie możemy zweryfikować 
zasadność funkcjonowania Straży 
Gminnej opierając się na wynikach 
ich pracy. Nim zaczniemy toczyć bój 
o likwidację Strażników zastanówmy 
się, czy faktycznie chcemy zlikwidować 
tą formację czy jedynie usunąć z dróg 
znienawidzone fotoradary? Bo chyba 
do tego ogranicza się ta cała walka.

- Na podstawie rozmów przeprowadzonych 
z Komendantem Strazy Gminnej  
w Nadarzynie Adamem Piskorzem 
oraz Komendantem KP w Nadarzynie  
asp. szt. Witoldem Gołyńskim.

Referat Promocji
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Nadarzyńskie  kryminałki

• W dniu 14 sierpnia 2014 r. policjan-
ci z Nadarzyna, wspierani przez po-
licjantów Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie i Oddziału Policji 
Prewencji w Warszawie, uczestniczyli  
w zabezpieczeniu miejsca uszkodzenia 
gazociągu w Wolicy. Do uszkodze-
nia linii przesyłowej gazu o średni-
cy 20 cm. doszło około godz. 10.35,  
w rejonie budowy drogi ekspresowej S8 
na odcinku Salomea-Paszków. 
W związku z obawą i realną możliwo-
ścią „wybuchu” gazu, przez kilka go-
dzin zablokowana była całkowicie dro-
ga krajowa nr 8, do momentu naprawie-
nia uszkodzeń. Sprawą pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, 
zajmują się policjanci z Nadarzyna. 
•  W dniu 29 sierpnia 2014 r. - w związ-
ku z wcześniej prowadzoną w Komi-
sariacie Policji w Nadarzynie sprawą 
przywłaszczenia zagubionego tele-
fonu komórkowego m-ki iPhone 5s  
o wartości około 2.500 zł. - dokona-
no ustalenia osoby, która znajdowała 
się w posiadaniu utraconego aparatu. 
W wyniku podjętych czynności oka-
zało się, że 32-letnia mieszkanka gm. 
Raszyn, nabyła przedmiotowy telefon 
komórkowy za kwotę 100 zł. od bliżej 
nieznanego jej mężczyzny. Kobiecie 
został przedstawiony zarzut nieumyśl-

nego paserstwa, gdyż transakcji towa-
rzyszyły takie okoliczności, że powinna  
i mogła przypuszczać, że telefon został 
uzyskany za pomocą czynu zabronio-
nego. Przestępstwo to zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do lat 3. 
  Ponadto w sierpniu 2014 r. poli-
cjanci Komisariatu Policji dokona-
li zatrzymania na gorącym uczyn-
ku sprawcy usiłowania kradzieży 
podzespołów samochodowych  
o wartości około 15.000 zł., dwóch 
osób w związku ze znieważeniem i na-
ruszeniem nietykalności policjantów 
podczas imprezy masowej „Pożegna-
nie Lata w Wolicy”, pięciu sprawców 
kierowania pojazdami w ruchu dro-
gowym w stanie nietrzeźwości lub po 
użyciu alkoholu oraz trzech osób po-
szukiwanych. Policjanci Komisariatu 
Policji w Nadarzynie prowadzą czyn-
ności wykrywcze  w dotąd nie wyja-
śnionych sprawach kryminalnych, do 
których doszło na terenie naszej Gmi-
ny w sierpniu 2014 r. i tak: - w nocy 
2 sierpnia 2014 r. w Nadarzynie przy  
ul. Lipowej, nn. sprawca dokonał kra-
dzieży niezabezpieczonego roweru mar-
ki Gary Fisher, - w nocy z 3 na 4 sierp-
nia 2014 r. w Nadarzynie przy ul. Babie-
go Lata, nn. sprawca dokonał kradzieży 
roweru damskiego marki Uniwersal.Po 
raz kolejny – w związku z drastycznie 
narastającym zjawiskiem dokonywania 
przestępstw metodą na tzw. „wnuczka”  
- chciałbym gorąco zaapelować do 
osób starszych, a także ich bliskich, 
aby przestrzec przed sprawcami tego 
rodzaju przestępstw. Obecnie używa-
na przez sprawców metoda polega na 
podawaniu się za funkcjonariuszy Po-

licji lub Centralnego Biura Śledczego  
i wyłudzaniu pieniędzy pod róż-
nego rodzaju „legendą”, np. 
pomocy organom ścigania  
w schwytaniu sprawców oszustwa, gdzie 
dzwoniąc fałszywy funkcjonariusz prosi  
o przekazanie pieniędzy osobi-
ście lub przez przekaz gotówkowy, 
w celu schwytania sprawcy prze-
stępstwa. Sprawca zapewnia, że 
pieniądze są w pełni bezpieczne  
i w całości wrócą do osoby pomagają-
cej organom ścigania. 
  Ponadto telefonujący sprawca, przez 
cały czas trwania przestępczego wyłu-
dzenia pieniędzy, prowadzi rozmowę 
w taki sposób lub wprost wymusza 
na ofierze, aby ta nie rozłączała roz-
mowy, co gwarantuje przestępcom 
bezpieczeństwo i bieżący nadzór nad 
działaniami osoby pokrzywdzonej.  
W celu ograniczenia przedmiotowego 
zjawiska w Komendzie Stołecznej Poli-
cji został uruchomiony telefon o nr 22 – 
603 32 22, gdzie natychmiastowo moż-
na uzyskać wszelkiego rodzaju pomoc,  
w przypadku zetknięcia się z tego rodzaju 
przestępczą działalnością. 
   Wszystkim, którzy znajdują się w 
posiadaniu informacji mogących po-
zostawać w zainteresowaniu Policji, a 
zdecydują się na ich przekazanie, gwa-
rantujemy pełną anonimowość. 
Wszelkie informacje oraz niepokojące sygnały 
związane z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego Komisa-
riatu Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 22 – 
729-81-77.

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn 

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.
Inspektor nadzoru, inwestor zastępczy, kierownik 
budowy. Tel. 506 800 200  www.axisprojekt.pl

Język angielski.  
Wszystkie poziomy, przygotowanie do egzaminów. 

Tel. 508 221 420

Język niemiecki dla dorosłych, dzieci  
i młodzieży - dojeżdżam. Tel. 604 267 811

Tanio sprzedam, okna piwniczno - garażowe,  
21. calowy telewizor oraz glebogryzarkę spalinową  

z zapasowym silnikiem. Tel. 511 505 265

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

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

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

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7) 
zatrudni fryzjerkę. Tel. 664 551 498
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Język angielski.  W każdym zakresie - dojeżdżam. 
Tel. 505 460 026

Potrzebna Pani do prasowania, sprzątania domu i 
mycia okien - raz w tygodniu. Okolice Nadarzyna.

Tel. 697 063 283. 

Prace porządkowe, sprzątanie domów, mycie okien, 
prasowanie Tel. 664 729 758

Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio kore-
petycji z matematyki i fizyki.  Tel. 503 790 338

Poszukiwany pracownik serwisowy do pracy 
w Nadarzynie. Obowiązki: m.in. utrzymywanie czystości 

w obiektach, dbanie o tereny zielone, konserwcja 
powierzonych urządzen, odsnieżanie dachów 

(praca powyżej 3 m). Wymagania: doświadczenie  
w branży ogrodniczej, umiejętność naprawy drobnego 

sprzętu ogrodniczego, w okresie zimowym pełna 
dyspozycyjność.  Praca w godz. 6.00 -14.00, 5 dni 

w tygodniu. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 881 821 074 

Księgowość i doradztwo dla firm 
z dojazdem do klienta. Tel. 501 103 570

Doświadczony psycholog dziecięcy 
/terapeuta osób dorosłych w Nadarzynie. 

Tel. 608 322 508
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Wynajmę terapeucie wyposażoną w profesjonalny 
sprzęt salę do integarcji sensorycznej. Sala do IS 

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

Angielski dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży 
(gimnazjum, liceum). Kursy indywidulane, korepetycje. 

Młochów. Tel. 510 390 693

Pilnie przyjmę do pracy w pralni. Tel. 502 147 532
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 
Z radością informujemy, że 
w sierpniu 2014 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Natasza Bieliń-
ska, Antonina Mroczkowska, Stani-
sław Suski, Urszula Salamon, Jakub 
Ciostek, Dawid Wiergowski, Hanna 
Trybulska, Maria Bienia, Grzegorz 
Pawlica, Lena Borowska.

Sakramentalny Związek Mał-
żeński w sierpniu zawarły na-
stępujące osoby: Andrzej Łapiń-
ski – Pamela Kośna, Maciej Markow-
ski – Adriana Wierzbicka, Michał Dą-
brówka – Paulina Zaremska, Miłosz 
Kocerka – Katarzyna Majewska, Ar-
tur Rysiukiewicz – Magdalena Gnich,

  Z przykrością informujemy, że  
w sierpniu odeszli z naszej Parafii: 
śp. Henryka Odolska, śp. Kazimiera 
Słoniewska, śp. Krzysztof  Gruzel, śp. 
Krystyna Kocyk, śp. Zenon Sztyk, śp. 
Stanisław Korowin, śp. Weronika Ra-
ciborska, śp. Zygmunt Możdżonek, 
śp. Tadeusz Cembrowski.

   Parafia św. Klemensa w Nadarzynie 
organizuje, comiesięczne pielgrzym-
ki autokarowe dla chętnych Parafian. 
Opiekunem duchowym i przewodni-
kiem sobotnich wyjazdów jest ksiądz 
Jerzy Jędrzejewski. 
Pielgrzymujemy do miejsc świętych,  
sanktuariów, miejsc objawień maryj-
nych czy związanych z życiem ludzi 
świętych. Dotychczas odwiedziliśmy:
w maju - Sanktuarium Matki Bo-
żej Kodeńskiej – Królowej Podlasia  
i Matki Jedności. Kodeńskie Sanktu-
arium z cudownym obrazem Matki Bo-
żej Gregoriańskiej to najcenniejsze miej-
sce Podlasia.  Sanktuarium Matki Bożej 
Leśniowskiej Patronki Rodzin, Sanktu-
arium Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie oraz jedyny  
w Polsce kościół katolicki obrządku neo-
unickiego w Kostomłotach. 
    W czerwcu - Parafię św. Antonie-
go Padewskiego w Sokółce, poznali-
śmy historię Cudownego Wydarzenia 
Eucharystycznego. Odwiedziliśmy 
Sanktuarium Matki Boskiej Bole-
snej w Świętej Wodzie (Wasilków), 
Prawosławną Parafię Zwiastowania 
Przenajświętszej Bogurodzicy i św. 
Jana Teologa w Supraślu oraz Bazy-

likę archikatedralną Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Białym-
stoku, która jest główną  świątynią ar-
chidiecezji białostockiej.

W lipcu - Sanktuarium Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,  
z którego od wieków promienieje kult 
Dziewicy z Nazaretu. Odwiedziliśmy 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszy-
cielki Strapionych w Lewiczynie. 
Zwiedziliśmy zabytek klasy zerowej 
z bogatym barokowym wyposaże-
niem. Najcenniejszym i najstarszym 
skarbem kościoła lewiczyńskiego jest 
Cudowny Obraz Matki Bożej, Pocie-
szycielki Strapionych.

Ostatnim punktem lipcowego wy-
jazdu było Sanktuarium Matki Bożej 
Kębelskiej w Wąwolnicy.W sierpniu  
- Sanktuarium  Matki Bożej Miło-
sierdzia w Skarżysku Kamienna, Św. 
Krzyż  klasztor św. Katarzyny, oraz 
Opactwo Cystersów w Wąchocku. 
Nasze pielgrzymowanie przebiega 
w modlitwie i śpiewie, podziwianiu 
uroków naszej ojczyzny i wzajem-
nym integrowaniu. Za wstawiennic-
twem Maryi dziękujemy Panu Bogu 
za otrzymane łaski i prosimy o dalszą 
opiekę dla nas, naszych rodzin i ca-
łej naszej społeczności. Wszystkim, 
którzy przyczyniają się do organizo-
wania pielgrzymek, a w szczególno-
ści; ks. Proboszczowi, ks. Jerzemu, 
Władzom Gminy Nadarzyn, Przed-
siebiorstwu Komunalnemu Nadarzyn   
składamy serdeczne Bóg zapłać -  
w imieniu pielgrzymujących 

Maria Kołecka i Zofia Wilamowska

Szlakiem Sanktuariów Maryjnych

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

ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

W dniach 27-31 sierpnia 2014 roku w Gminie Nadarzyn miała miejcse peregrynacja 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy na relację filmową z tego wydarze-
nia na ITVNadarzyn:
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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 oraz Filia w Młochowie będą nieczynne 
w dniach 15.09.2014 do 10.10. 2014 r. - gdyż w tym terminie prowadzony jest spis kontrolny. 

Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:
CAMBRE J.: 
Głosy Pamano
Tina, zafascyno-
wana fotografią 
spokojna na-
uczycielka, która 
pracuje w Sort, 
robi zdjęcie sta-
rej szkoły w To-
renie tuż przed 
jej wyburzeniem. 

Jedno proste kliknięcie i gotowe. Stro-
na po stronie czytelnik odkrywa kon-
sekwencje tego pozornie trywialnego 
gestu, a przed jego wzrokiem rozcią-
ga się szeroka panorama wspomnień  
i przekłamań o wydarzeniach, któ-
rych bohaterami są falangiści i par-
tyzanci, dranie i ludzie przyzwoici, a 
także ci zwyczajni, żyjący w trudnych, 
okrutnych czasach. W Pirenejach, 
w Pallars, regionie potraktowanym 
przez wojsko generała Franco z nie-
spotykanym bestialstwem, ściera się 
moralna podłość frankizmu z boha-
terstwem i tchórzostwem indywidual-
nym i grupowym tuż po zakończeniu 
hiszpańskiej wojny domowej. 

SOWA I.: Azyl
Pewne decyzje 
wymagają cza-
su. Wiktoria bez 
słowa wyjaśnie-
nia zostawiła 
męża, spakowała 
walizkę i poje-
chała w miejsce, 
które miało jej pomóc poskładać 
wszystko na nowo. Idealne były-
by pewnie Indie lub Toskania. Ona 
wybrała Chorwację. Czy podróż 
do Dubrownika, który zapamię-
tała dzięki szczęśliwym wakacjom 
sprzed lat, może być czymś więcej, 

niż tylko pogonią za wspomnieniami? 
Pod gorącym chorwackim słońcem 
przecinają się losy trzech niezwy-
kłych kobiet – Wiktorii, Jasnej i San-
dry. Wszystkie szukają swojej drogi, 
azylu, który pozwoli poczuć im się 
bezpiecznie. Lekcja, jaką wspólnie 
przerabiają nie jest prosta – nie da się 
wziąć czyjegoś przepisu na życie.

CHILD L.: Grobowiec
Na dnie mokradeł wokół Nilu 

zostaje zlokalizowany grobowiec le-
gendarnego faraona – Narmera – za-
łożyciela pierwszej dynastii władców 
Egiptu. Na stacji archeologicznej 
zaczynają dziać się niepokojące rze-
czy. Czy rzeczywiście grobowiec jest 
obłożony klątwą? A może tajemni-
cza trzecia komora kryje w sobie coś  
o wiele bardziej przerażającego, niż 
zapisano w starożytnych podaniach?

WIŚNIEWSKA I.: Białe: zimna 
wyspa Spitsbergen 
   Spitsbergen to największa wyspa 
norweskiego archipelagu Svalbard  
w Arktyce i najbardziej na północ 
wysunięte siedlisko ludzkie na świe-
cie. Mieszkają tu obywatele prawie 
pięćdziesięciu krajów, którzy przy-
jechali żyć i pracować w ciągłym 
zimnie, śniegu, ciemnościach nocy 
polarnej albo wiecznym słońcu dnia 
polarnego. Jedną z takich osób jest 
Polka – Ilona Wiśniewska, która z 
pasją odkrywcy i znajomością realiów 
pełnokrwistego mieszkańca opowia-
da historię niezwykłych miejsc Spits-
bergenu. Opisuje opuszczone osady, 
kopalnie węgla, hotele, ale też mię-
dzynarodowy bank nasion czy Pol-
ską Stację Polarną w Hornsundzie. 
„Białe” to swoista kronika dalekiej 
Północy i zapis losów współcze-
snych osadników, a nade wszystko 
galeria barwnych postaci zamieszku-

jących lodowaty archipelag, których 
języki, tradycje i temperamenty two-
rzą niepowtarzalny tygiel kulturowy. 

MICHALAK 
K.: Dla Ciebie 
wszystko
   Najnowsza po-
wieść Katarzyny 
Michalak, oferu-
je wszystko to, 
za co autorkę 
cenią czytelnicy: 
siłę prawdziwej 
miłości i war-
tość marzeń, potężną dawkę emocji 
i skrywane tęsknoty. Nie zabraknie 
również bardzo dynamicznych zwro-
tów akcji, połączonej umiejętnie  
z wątkiem sensacyjnym.
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Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Pikniku „Pożegnanie lata” w Wolicy, a w szczególności: 
Sołtysowi Stanisławowi Żukowskiemu i Radzie sołeckiej Wolicy, Paniom: Barbarze Zawi-
ślak, Barbarze Żukowskiej, Barbarze Witkowskiej, Małgorzacie Przepiórkowskiej, oraz  
Panom: Dariuszowi Jóźwiakowi (Green Car), Waldemarowi Daszkowskiemu, Grzegorzowi 
Golańskiemu (GOL –CAR), Jackowi Żukowskiemu (ASIST), Piotrowi Baśkiewiczowi 
(Auto – Max Sieć naprawcza) i kierownikowi serwisu – Tomaszowi Koprowi, Mirosła-
wowi Cieślikowskiemu, Piotrowi Żukowskiemu, Andrzejowi Żukowskiemu, Mirosławowi 
Witkowskiemu, Sebastianowi Witkowskiemu, Mariuszowi Wasiakowi, Tomaszowi Sztyk, 
Sylwestrowi Zalesińskiemu, MAriuszowi Perzyńskiemu, prezesowi ZUK Piotrowi Kozłow-
skiem, firmom: DAF, P.U. Hetman – za nieodpłatne zabezpieczenie pojemników na śmieci, 
Straży Gminnej i nadarzyńskiej Policji oraz trojgu fantastycznym dzieciaczkom Szymonowi, 
Damianowi i Weronice Szymczakom.    

Kamila Michalska - Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Proponujemy

 27 sierpnia w parku w Młocho-
wie odbył się piknik kończący co-
tygodniowe wakacyjne „Czwartki 
przy fontannie”. Jak zwykle atrakcji 
nie zabrakło! Program animacyjny 
przygotowała Ania Balsam - instruk-
tor NOK. Biegi w workach, zaba-
wy z chustą animacyjną cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci 
i ku naszej radości także dorosłych. 
Był także słodki poczęstunek „upie-
czony” przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Młochowa oraz grillowa-
nie, którego pomysłodawcami byli 
panowie z Rady Sołeckiej Młochowa. 
Michałowi Sokołowskiemu zawdzię-
czamy niezwykły pokaz gigantycz-
nych baniek mydlanych. Żelaznym 
punktem zawsze jest malowanie bu-
ziek, które i tym razem cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w nasz cykl 
„Czwartków przy fontannie” - Radzie 
Sołeckiej Młochowa za wyjątkowo 
smaczne kiełbaski z grilla, paniom z  
Koła Gospodyń Wiejskich z Młochowa 
za deser na miarę mistrzyń cukiernictwa.
Szczególne podziękowania kierujemy 
do dzieci - to dzięki Waszej obecności 
i aktywności nasza praca miała sens. 
Zapraszamy za rok!!! Oczywiście przy 
fontannie, a od września do świetlicy 
w Młochowie!!!

Danuta Strzelczyk - Żyta, Marcin Szwed 
- Instruktorzy świetlicy 

Co się wydarzyło w naszych  świetlicach...

Co się dzieje w świetlicy 
NOK w Urzucie?

   Kolejne warsztaty za nami. W sobo-
tę 30 sierpnia 2014r. gościliśmy panią 
Kasię Żukowską, która poprowadziła 
Warsztaty Wizażu. 
    Dowiedziałyśmy się, że sekret uda-
nego makijażu tkwi w odpowiednim 
przygotowaniu skóry twarzy i zna-
jomości techniki nakładania kosme-
tyków, a zakup dobrego kosmetyku 
nie musi doprowadzić nas do ban-
kructwa. Z grona pań – uczestni-
czek warsztatów wylosowano jedną 
„szczęściarę”, która została modelką 
pani Kasi-efekt zaskoczył wszystkich 
-to była prawdziwa metamorfoza! 
Poza częścią praktyczną, wszystkie 
panie mogły skorzystać z porad: do-
wiedzieć się, jaki mają typ cery, kształt 
twarzy, jakie kolory są dla nich odpo-
wiednie, jakich kosmetyków powinny 
używać. Wiedza, którą podzielił się z 
nami nasz gość będzie na pewno bar-
dzo przydatna dla każdej z nas. 
   Bardzo dziękuję wszystkim uczest-
niczkom i pani Kasi Żukowskiej za 
miłe sobotnie popołudnie. Wszyst-
kie zdjęcia dostępne są w na stronie 
www.nok.pl w zakładce świetlicy 
Urzut oraz na facebooku świetlicy: 

Agnieszka Sokołowska 
- Instruktor świetlicy

    Na łamach WN będziemy zachę-
cać Państwa do korzystania z oferty 
świetlic Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, który w swojej strukturze 
ma ich pięć: w Parolach, Młocho-
wie, Rozalinie (chwilowo nieczynna 
z powodu remontu), Urzucie, Wolicy. 
O zajęciach stałych oraz planowa-
nych wydarzeniach można otrzymać 
informacje bezpośrednio w świetli-
cach, siedzibie NOK oraz na stronie 
www.nok.pl w zakładkach świetlic.

Dzisiaj prezentujemy 
ŚWIETLICĘ W MŁOCHOWIE! 
Jeśli chcesz przyjść: budynek OSP 

przy ul. Mazowieckiej 3 
Jeśli chcesz zadzwonić: 22 729 91 44 

Jeśli chcesz napisać: 
swietlicawmlochowie@nok.pl

Jeśli chcesz wiedzieć bez wychodze-
nia z domu: www.nok.pl/zakładka 

świetlica Młochów 
 

    Po wakacyjnej przerwie serdecznie 
zapraszamy w nasze progi! Oferuje-
my m.in.: zajęcia taneczne dla dzie-
ci w wieku 5 - 8 lat. Zajęcia płatne 25 

zł/m-c, odbywają się we wtorki  
w godzinach 18:20 - 19:00 

Stacja: Plastyka - zajęcia bezpłatne 
dla dzieci (m.in. origami, rzeźba  
w plastelinie, tusz) odbywają się  
w środy w godz. 17:00 do 19:00 

dla  dorosłych (m.in. akwarela, rysu-
nek, tusz) w czwartki w godz. 17.00 

- 19.00 
Aerobik dla dorosłych w poniedział-

ki i czwartki w godz. 19.00 - 20.00 
(10 zł za godzinę) 

LOK Rozalin, środy w godz. 16.30 
- 18.30, bezpłatne zajęcia dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych.
 

To, co wydarzy się w najbliższym 
czasie: 24 października br. 

- ”Gotuję...bo lubię” oraz konkurs 
kulinarny na najlepszą zupę. 

Szczegóły wkrótce! 
Czekamy na Państwa pomysły, 

sugestie, propozycje!!!

Instruktorzy świetlicy: 
Danuta Strzelczyk-Żyta 

Marcin Szwed 
Róża Ludwiniak - tymczasowo 

Świetlice NOK

Młochów 
Czwartki przy fontannie  
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Z cyklu 
„Teatrzyk 
w walizce”

12 października, 
o godz. 16.00 

zapraszamy dzieci na „Rzepkę” 
inscenizację teatralną wiersza Juliana 
Tuwima, w której wystąpią Rodzice 
Dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
JUPIK (reżyseria i oprawa muzyczna - 
Krzysztof  Marciniak).

oraz na 

„Pożegnanie lata” 
występ muzyczno - taneczny dzieci  
z Przedszkola Niepublicznego JU-
PIK (reżyseria - Magdalena Oksiuta - 
Żukowska oprawa muzyczna - Krzysztof  
Marciniak).  

Wspólną zabawę i poczęstunek 
jupikowymi specjałami.

25 października 
godz. 19.00 

– NOK! Talent 
Show

 – program kabaretowy  
w wykonaniu mieszkańców 

Nadarzyna młodego i…mniej 
młodego pokolenia, przygotowany 

z okazji 15 lecia 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. 
W programie wykorzystano m.in. 

piosenki z Kabaretu Starszych 
Panów, teksty Zbigniewa 

Korpolewskiego, 
Mariana Załuckiego.

Zapraszamy 
– przyjdźcie zobaczyć swoich 

utalentowanych znajomych. Wstęp wolny 

17 października 
o godz. 19.00

z Nowego Jorku 
z „Dziennikiem 

z podróży”
Z Nowego Jorku, gdzie kręci kolejny 

film, przylatuje tylko na chwilę. Przedtem 
podróżował do Birmy z pokazami polskiego 
dokumentu. Jeszcze wcześniej przemierzał 
Polskę kamperem w towarzystwie bohate-
rów „Dziennika podróży” – 82 letniego 
mistrza fotografii Tadeusza Rolke i 15 let-
niego zafascynowanego fotografią Michała. 
To właśnie ten znakomity i wielokrotnie 
nagradzany dokument zobaczymy w paź-
dziernikowym Kinie Nokowym. Będziemy 
też mieli okazję porozmawiać z jego reżyse-
rem - Piotrem Stasikiem, który zechciał (po 
raz kolejny) zrobić w Nadarzynie przysta-
nek w swojej nieustającej podróży. 
 Rok produkcji: 2013; Scenariusz, reżyse-
ria - Piotr Stasik Zdjęcia - Piotr Stasik, 
Tomasz Wolski.   WSTĘP WOLNY!

Inauguracja II Nadarzyńskich Dni Profilaktyki 
i Zdrowego Stylu Życia

18 października, godz. 19.00 
NOK wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zapraszają na Monodram 

„Ta cisza to ja” w wykonaniu Jacka Kawalca
Historia aktora alkoholika. Opowieść o trzech nałogach. O nałogu alkoholowym, o nałogu 
aktorstwa i o nałogu miłości. O tym, że dwa pierwsze nałogi dotyczą niektórych, a ten trzeci 
dotyka każdego. O świecie, który się rozpadł, o czasie, który minął. O śmierci, którą aktor 

alkoholik obraził, o życiu, którego nie znosi.O tym, że był uznanym aktorem. O tym, że 
kochał i był kochany. O tym, że był.

Autor: Jan Jakub Należyty,Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski 
Efekty specjalne: Maciej Pol     WSTĘP WOLNY

Słoń w kinie - zapraszamy dzieci i dorosłych 

na pierwsze w tym sezonie  spotkanie z cyklu   Kino Nokusiowe. 
Tym razem zobaczymy animowany film pełnometrażowy pt. „Proszę słonia”. Po projekcji  tradycyjnie zapraszamy na zabawy plastyczne. 

Porozmawiamy również o tym, jak zmienili się bohaterowie filmu pod wpływem pokazanych na ekranie przygód. 
Przyjdźcie 26 października o godzinie 16.00 do siedziby NOK.  WSTĘP WOLNY!
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skim. Do tego dochodzą popołudnio-
we zajęcia treningowe w klubie GLKS 
Nadarzyn, w barwach którego młodzi 
sportowcy występują w rozgrywkach 
ligowych mazowieckiego związku piłki 
nożnej i piłki siatkowej. 

Zajęcia sportowe w szkole prowa-
dzą wykwalifikowani trenerzy klubowi 
(Łukasz  Milankiewicz – piłka nożna 
oraz Dariusz Zwoliński i Dominika 
Leśniewicz – piłka siatkowa).

Program edukacyjny przewiduje tak-
że udział młodych sportowców w obo-
zach zimowych i letnich. W ostatnie wa-

S P O R T

W  Gimnazjum  im. św. Jana Pawła 
II w Nadarzynie dzięki zaangażowa-
niu  wielu osób w tym Wójta Gminy 
Janusza Grzyba, jego zastępcy Tomasza 
Muchalskiego, Dyrektora Szkoły 
Zbigniewa Relugi oraz  Prezesa GLKS 
Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego otwo-
rzono w roku szkolnym 2014/2015 
klasę sportową o profilu: piłka nożna 
chłopców i piłka siatkowa dziewcząt.

Warunkiem przyjęcia  do klasy było  
zdanie egzaminów sprawnościowych             
(ogólnorozwojowych i technicznych)  
oraz wysoka średnia z ocen na koniec 
szóstej klasy.

Sito eliminacji przebrnęło 27 osób, 
które stworzyło  klasę I c , której wycho-
wawcą został wielokrotny Reprezentant 
Polski, medalista Mistrzostw Europy 
i Polski, trener kadry Narodowej 
Juniorów i kadetów w tenisie stołowym 
Piotr Napiórkowski. Młodzież poza 10 
godzinami specjalizacji (piłka siatkowa 
dziewcząt i piłka nożna chłopców od-
dzielnie), ma jeszcze 2 godziny zajęć na 
basenie, dodatkową godzinę biologii 
oraz rozszerzenie z języka niemieckie-
go, a od drugiego semestru  godzinę za-
jęć z native speakerem w języku angiel-

   Klasa  sportowa  w nadarzyńskim  Gimnazjum

    Ruszyły rozgrywki ligowe tenisistów 
stołowych. W pierwszych meczach  
sezonu zespoły GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn odniosły  następujące wyniki
Ekstraklasa kobiet;GLKS Wanzl Scania  
- MRKS Gdańsk 3 - 0.
I liga mężczyzn: LKS Ostródzianki 
Morliny Ostróda - GLKS Wanzl 
Scania  4 - 6
I liga kobiet: ATS Białystok  - GLKS  
Wanzl Scania Nadarzyn II  -  6 - 4
    Również w turniejach indywidual-
nych dobre przygotowanie do sezo-
nu potwierdzili młodzi pingpongiści.  
W I wojewódzkim turnieju klasyfi-
kacyjnym  młodzików/czek: I miej-
sce zajęła Zuzia  Rednowska, a brąz 
wywalczyła Natalia Draniak. Wśród 
chłopców młodziutki Filip Kostecki 
był 5 - 6, a  Mikołaj Kiciński stanął na 
ostatnim stopniu podium.  W najmłod-
szej kategorii  skrzatów II miejsce zajął 
Adaś Kostecki, 4 miejsce wywalczyła 

GLKS Nadarzyn - Tenis stołowy
Dorotka  Sass. Wreszcie  kategorii ka-
det Patryk bożek zajął II miejsce. Warto 
podkreślić, że  miejsca w czołowej 8-ce 
w  poszczególnych kategoriach zajmo-
wali inni  gracze naszego klubu.

    Ostatnim  sukcesem począt-
ku sezonu było zdobycie przez 
reprezentanta  naszego klubu 
IGORA  MISZTALA złotego medalu  
w turnieju drużynowym Mistrzostw 
Swiata Osób  Niepełnosprawnych 
rozgrywanych  w Pekinie.
Sekcja Tenisa Stołowego GLKS 
Nadarzyn zaprasza na najbliższe mecze 
ligowe:
 EKSTRAKLASA KOBIET  
20.09.2014 GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn – AZS AE Wrocław godz. 
16.00
15.10.2014 GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn – Galaxy Białystok  godz. 
16.00

    Od tego sezonu mecze ekstraklasy 
kobiet, wyniki, wywiady, najciekawsze 
akcje i opinie ekspertów z każdej kolej-
ki można śledzić na TVP Info w bloku 
tematycznym poświęconym żeńskiej 
ekstraklasie w każdy wtorek o godzinie 
19.05.

I LIGA MĘSKA
26.10.2014 GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn – AZS Gdańsk godz. 14.00

I LIGA KOBIET
28.09.2014 GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn II – LUKS Adrianna 
Chełmno godz. 13.00

Więcej informacji na stronach interneto-
wych sekcji: www.nadarzyn-pingpong.pl       
 i   www.glksnadarzyn.pl

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn   

kacje młodzież przebywała na obozie  
w Nowej Rudzie, a siatkarki dodatkowo 
w Cesenatico we Włoszech.

Zaangażowanie władz samorządo-
wych Nadarzyna i Dyrekcji Szkoły, 
profesjonalna i przychylna innowacjom  

Kadra Pedagogiczna Gimnazjum,  mą-
dra i ambitna młodzież oraz świetnie 
przygotowana infrastruktura sportowa 
placówki pozwala wierzyć w rozwój   
i pomyślny finał tego „eksperymentu”.

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn   

Fot. arch. szkoły
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GLKS Nadarzyn - piłka siatkowa

   W dniach 13 - 24 sierpnia 36 osobowa 
grupa siatkarek GLKS przebywała na 
obozie kondycyjno – technicznym we 
włoskim Cesenatico koło Rimini.      
Zgrupowanie doszło do skutku dzięki fi-
nansowemu wsparciu ze strony Urzędu 
Gminy w Nadarzynie i prywatnym 
sponsorom, firmom: Auto STD Serwis 
DAF z Walendowa, Hetman, Kabex  
i Scania Finance Polska oraz logistycz-
nym działaniom Pani Beaty Stan. Celem 
22 – godzinnej podróży gminnym auto-
karem był ośrodek EURO CAMP nad 
brzegiem Adriatyku.  Po drodze jednak 
mieliśmy 5 godzinną przerwę na zwie-
dzanie Wenecji, do której dotarliśmy  
z terminalu Fushnina  drogą morską. 
Oprócz placu i Bazyliki św. Marka,  
Wielkiego Kanału udało nam się zo-
baczyć i przejść licznymi urokliwymi 
uliczkami oraz mostkami zawieszonymi 
nad nieprzebraną  ilością kanałów, po  
których poruszały się czarne gondole. 
Kilkakrotnie nawet usłyszeliśmy sere-
nady w wykonaniu gondolierów, którzy 
przeważnie przewozili  fotografujących 
wszystko i wszystkich Japończyków.
   Euro Camp okazał się dużym  
i dobrze zorganizowanym  ośrodkiem 
położonym w niedalekiej odległości 
od szerokiej plaży i licznych boisk do 
siatkówki, piłki nożnej i koszykówki 
plażowej, w którym przebywały 
grupy sportowe z Włoch i zagranicy 
(Niemcy, Rosjanie, Francuzi) - GLKS 
Nadarzyn był pierwszą grupą polską.  
Hala sportowa w formie olbrzymiej 

rotundy oddalona była o 700 metrów 
od głównej bazy. Ranny trening na 
boiskach do plażówki i dwa treningi 
w hali w zupełności pozwoliły nam 
na właściwe przygotowanie się do 
zbliżających się rozgrywek. Niewątpliwą 
sportową atrakcją tego wyjazdu 
były sparingi z włoskimi drużynami, 
dodajmy wszystkie zakończone naszym 
zwycięstwem. Wyniki sparingów: 
juniorki GLKS Nadarzyn – GV 
Kiev  3 - 0; kadetki GLKS Nadarzyn 
– Duel – Volley Verona 3 - 0 
kadetki GLKS Nadarzyn – GV Kiev 
3 - 0; młodziczki GLKS Nadarzyn 
– Duel – Volley Verona 3 - 2  
Warto podkreślić dobrą i ambitną 
grę młodych siatkarek oraz widoczny 
ogromny postęp jaki dokonał się w ich 
umiejętnościach. Szczególnie widoczne 
było to u: Klaudii Kłapkowskiej, 
Wiktorii Kunickiej, Julii Sachajczuk, 
Asi Miszczuk i Klaudii Smolarow. 
  Wielką sprawą dla młodych 
siatkarek był również trening , który 
poprowadził włoski szkoleniowiec 
Mauro Maccini, asystent Marko Bonitty 
(z czasów prowadzenia przez tą dwójkę 
Reprezentacji Polski) i pierwszy trener 
kobiecych zespołów włoskiej i polskiej 
ekstraklasy.
    Poza sportowymi atrakcjami  mieliśmy 
także szereg atrakcji kulturalnych. 
Udało nam się wybrać na wycieczki do 
Rimini (piękne stare miasto z zabytkami 
sprzed naszej ery) oraz delfinarium  
w wodnym parku rozrywki. Byliśmy 

też w Republice San Marino i jej 
niesamowicie pięknie położonej stolicy 
o tej samej nazwie.
   Sporą atrakcją była także zorganizowany 
przez Włochów kolacja nad brzegiem 
morza oraz liczne animacje muzyczne 
i dyskoteki. Trzeba przyznać, że 
wytańczyć to się dziewczęta wytańczyły 
za wszystkie czasy.
    W imieniu zawodniczek i trenerów 
pragniemy serdecznie podziękować 
wspomnianej Pani Beacie Stan za 
pomoc w organizacji zgrupowania, 
Panom kierowcom: Marcinowi Pyzikowi  
i Pawłowi Kukulskiemu za profesjonalizm 
i poczucie bezpieczeństwa w drodze 
oraz Panu Adamowi  Zakościelnemu  za 
tłumaczenie i kontakty z włoską służbą 
zdrowia.
 Słońce, ciepłe morze , złota plaża , dobre 
jedzenie, czysty i zadbany ośrodek oraz 
doskonała baza treningowa i przemili 
uśmiechnięci  chętni do pomocy ludzie  
gorące rytmy, a w tym nasze urodziwe 
dziewczęta  – jednym słowem SUPER 
OBÓZ.

Zapraszamy na mecze modych siatkarek  
występujących w Mazowieckiej  I i  II  lidze 
kadetek, I  lidze Juniorek oraz lidze młodzi-
czek, a także w wojewódzkiej lidze seniorek. 
Zachęcamy  także do uczestnictwa w trenin-
gach dziewczynki w wieku od 8 do 13 lat.  
Wszystkie informacje dotyczące godzin, termi-
nów i miejsc meczów oraz treningów uzyskają 
Państwo na stronie: www.siatkowka.glksna-
darzyn.pl  oraz  zapraszamy na nasz profil na 
facebooku: www.facebook.comasglksnadarzyn.

SUPER OBÓZ

Dariusz Zwoliński  - Prezes GLKS Nadarzyn   

Fot. arch. GLKS
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GLKS Nadarzyn - sekcja biegowa

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 Łęcka. 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) - od września:
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. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

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

,,ORLIK 2012” Rusiec 
- harmonogram pracy

  Kompleks boisk sportowych ,,ORLIK 
2012’’ w Ruścu (przy ul. Górnej)  
czynny będzie: wt. 16:00 -18:20 piłka 
nożna, treningi dzieci GLKS Nadarzyn, 
18:20-22:00 piłka nożna – grupy zor-
ganizowane; śr.16:00-19:00 ogólno-
dostępne dla wszystkich, 19:00-21:00 
piłka nożna – grupy zorganizowane; 
czw. 16:00-21:00 piłka nożna – grupy 
zorganizowane; pt. 16:00-17:00 ogól-
nodostępne dla wszystkich, 17:00-21:00 
piłka nożna – grupy zorganizowane; sb. 
12:00-18:00 ogólnodostępne dla wszyst-
kich. Nd. w dniach 5-12 października 
10:00-14:00 ogólnodostępne dla wszyst-
kich.Rezerwacja: 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 uprzedniej 
rezerwacji telefonicznej: 514 259 869.

Marcin Mlekicki - Animator Sportu

   6 września pojechaliśmy na za-
wody do Żabieńca koło Piaseczna. 
Impreza przełajowa, bardziej pik-
nikowa, słońce dopisało, pogoda 
piękna, na wszystkich uczestników 
biegów czekały sadzonki ozdobnych 
drzewek. Duży sukces odniósł 
Rysiek Wilner, który na 800 m za-
jął 2 miejsce z czasem 2 min 39 
sek,  na 100 m jeden z najmłodszych 
w stawce zawodników 2 letni Juliusz 
Dubielecki z Wolicy zajął 48 miejsce 
z czasem 1 min, na 200 m – 8 miejsce 
zajęła Zuzia Posadzy – czas 42 sek, 
a na 800 m 21 Gabrysia Sobczak (3 
min 50 sek), a 22 Krysia Karcz (3 

min 51 sek.) – wszyscy ze Starej Wsi 
z SP Rusiec. Na 1000 m Małgosia 
Ciemińska z Ruśca była 11 z czasem 
4 min 49 sek.(SP Rusiec) a Grzegorz 
Stefański ze Starej Wsi z Gimnazjum 
w Nadarzynie 9 z czasem 4 min 7 sek.
W biegu głównym na 10 km 45 miej-
sce a 1 w kategorii wiekowej zajęła 
Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi 
z czasem 44 min 55 sek. Stanisław 
Kamiński z Nadarzyna był 52 (4 w 
kategorii wiekowej) z czasem 45 min 
20 sek. Łukasz Dubielecki z Wolicy 
167 miejsce z czasem 58 min 56 sek.
Trener Jacek Nowocień na 10 km zajął 17 

miejsce 1 w ka-
tegorii wiekowej - 
z czasem 38 min 
44 sek. - red.

Jacek Nowocień 
– trener i opiekun 

sekcji biegowej 
GLKS NadarzynFot. arch. GLKS
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Atrakcje dla najmłodszych

GMINNE DOŻYNKI ‘2014

Pokazy zdalnie sterowanych 
samolotów

Wystawy i stoiska  

Koncert Budki Suflera


