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Wiadomości Nadarzyńskie

Zakończona została budo-
wa chodnika przy ul. Błońskiej  
w Nadarzynie. 650 metrowy odcinek 
chodnika wraz z uporządkowaniem 
rowów melioracyjnych i wykona-
niem barierek ochronnych kosztował  
w sumie 611 073,15 tys. zł.  Zakoń-
czyła się także budowa chodnika 
przy ul. Brzozowej w Walendo-
wie. Po powstałym w ostatnim czasie 
oświetleniu ulic: Akacjowej (Nada-
rzyn), Komorowskiej i Pruszkowskiej 
(Strzeniówka) ul. Myśliwskiej (Ru-
siec), Bukietowej (Walendów) w naj-
bliższym czasie nowe lampy oświetlą  
ul. Cygańską w Wolicy (termin re-
alizacji do końca listopada 2014 r.),  
ul. Spacerową w Strzeniówce (termin 
realizacji do 29.11.2014 r.). 

Po oddaniu do użytkowania bu-
dynku Szkoły Podstawowej, który 
wraz z częścią administracyjną, jest  
I etapem budowy kompleksu oświa-
towego w Ruścu (nowy budynek SP 

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

Inwestycje Gminy 

w którym uczy się ponad 280 uczniów 
„pełną parą” funkcjonuje już od 1 wrze-
śnia), kontynuowane są prace związane 
z II etapem: tzn. budowa gimnazjum 
i hali sportowo – widowiskowej oraz 
parkingów i chodników przy tej części 
kompleksu. Na inwestycję gmina do 
dnia 20.10. 2014 r. wydatkowała 15 139 
613,93 zł., bez uszczerbku dla realizacji 
innych inwestycji, zachowując przy tym 
płynność finansową oraz terminową 
realizację prowadzonych zgodnie z pla-
nem zadań. 

Gmina Nadarzyn jest także  
w trakcie realizacji planów dotyczą-
cych otwarcia żłobka w Ruścu 
przy ul. Szkolnej 20 w budynku po 
szkole podstawowej. W drodze prze-
targu wyłoniony został wykonawca, 
którym będzie Firma Remontowo – 
Budowlana „DUD - BUD” Łukasz 
Duda, 33-152 Podgórska Wola. 

Adaptacja pomieszczeń byłej SP 
na cele czterooddziałowego żłob-
ka będzie kosztowała budżet gminy 
960.836,80 zł. 

Już w październiku rozpocznie się 
remont budynku, a w grudniu przepro-
wadzona zostanie rekrutacja dzieci do 
nowo powstałej placówki. Natomiast  
w styczniu 2015 roku uruchomione 
zostaną dwa oddziały żłobka (tj. gru-
pa dzieci od 1 roku do 2 lat oraz grupa 
starsza od 2,5 do 3 lat). 

Ponadto kontynuowane są prace 
przy budowie dwóch garaży przy 
OSP w Młochowie (termin zakoń-
czenia prac  - 15 kwietnia 2015 r.).  
Trwa także nadbudowa i rozbudowa 
budynku świetlicy gminnej (na dział-
ce o nr ew. 149 i 148/4) w Rozalinie, 
a planowany termin ich zakończenia 
19.11.2014 r.  W budynku Szkoły 
Podstawowej w Kostowcu prowa-
dzone są prace związane z termo-
modernizacją (termin realizacji do 
dnia 15.05.2015 r.). 

 Zakończono prace związane z bu-
dową kolejnych miejsc do rekreacji, 
które powstały w Nadarzynie (przy 
Szkole Podstawowej), Młochowie (przy 

Stara Wieś - plac zabaw wraz z siłownią

Fot. powyżej. Kompleks oświatowy w Ruścu - z prawej widać fragment Szkoły Podstawowej funkcjonującej od 1 września br. z lewej budowana część gimnazjalna wraz z halą

ul. Pruszkowska - nowe lampy
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Referat Inwestycji

OSP Młochów),  Szamotach (przy pętli 
autobusowej), Strzeniówce (ul. Komo-
rowska), Ruścu (przy znajdującym się  
w bezpośrednim sąsiedztwie nowej 
Szkoły Podstawowej Orliku),  Woli 
Krakowiańskiej (przy Szkole Pod-
stawowej),  Kostowcu (przy Orliku).  
W Starej Wsi oprócz siłowni powstał 
także plac zabaw dla najmłodszych 
(wydatkowano - 102.099,75 zł). Koszt 
realizacji tych inwestycji wyniósł  
w sumie 206.984,40 zł.  Dzięki szyb-
kiemu i sprawnemu zakończeniu tego 
zadania i sprzyjającej aurze wszystkie 
ww. miejsca są chętnie i licznie odwie-
dzane przez mieszkańców. 

Ponadto trwają bieżące remonty 
cząstkowe nawierzchni bitumicznej 
dróg gminnych oraz dwukrotne me-
chaniczne profilowanie z zagęszcze-
niem dróg gruntowych na terenie 
gminy Nadarzyn (ostatnie profilowa-
nie rozpocznie się w listopadzie). 

Jeśli chodzi o inwestycję w za-
kresie kanalizacji obecnie trwają 
prace związane z naprawą sieci kana-
lizacyjnej w Ruścu. Ponadto do końca 
zbliża się budowa sieci kanalizacyjnej  
w Nadarzynie przy ul. Wiosennej i Li-
liowej (o długość 682 mb) oraz przy ul. 
Fiołkowej i Malwy (o długość 392,50 
mb). Obecnie trwają prace związane  
z zasileniem przepompowni oraz uzgod-
nienia z Zakładem Energetycznym.

Rozpoczęła się budowa kolekto-
ra tłocznego Stara Wieś – Nada-
rzyn (termin zakończenia robót 
27.12.2014 r). Jest to kolejny etap in-
westycji związanej z budową kanaliza-
cji sanitarnej dla Starej Wsi. Obecnie 
celem odciążenia kanalizacji podci-
śnieniowej w ul. Grodziskiej zostanie 
wykonane przyłącze do kolektora 
istniejącej w tej ulicy częściowo uru-
chomionej  kanalizacji grawitacyjnej, 

a także dokończenie i uruchomienie 
kanalizacji grawitacyjnej w ul. Jemio-
łowej i Tymiankowej (także podłą-
czenie do ww. kolektora). Zostało już 
wykonane geodezyjne wytyczenie tra-
sy w terenie i trwa dokładna lokaliza-
cja przy użyciu odpowiedniej aparatu-
ry ewentualnej kolizji trasy kolektora 
tłocznego (długość 3710 m.). 

Trwają prace przy budowie wodocią-
gu w Wolicy przy ul. Tęczowej.

Opracowywana jest dokumenta-
cja projektowo - kosztorysowa: bu-
dowy drogi w Kajetanach działka  
(nr ew. 94 – o długości  250m±50m); 
budowy budynku świetlicy w Paro-
lach; budowy kanalizacji sanitarnej 
w Wolicy (długość ok. 10,1 km, na 
etapie uzgodnień Zakład Uzgodnień 
Dokumentacji). Ponadto na etapie 
opracowywania dokumentacji jest 
kanalizacja sanitarna wraz z oczysz-
czalnią ścieków dla rejonu Woli Kra-
kowiańskiej i Krakowian. Jest prawo-
mocne pozwolenie na budowę sieci 
kanalizacyjnej, natomiast w sprawie 
oczyszczalni ścieków został złożony 
wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowę.

Opracowywana jest dokumenta-
cja projektowa: nakładki - ul. Sowia 
i Aksamitna w Wolicy (złożone do 
Starostwa celem uzyskania zgłoszenia 
robót); kanalizacji sanitarnej dla Ruś-
ca - II etap (termin realizacji do dnia 
17.08.2015 r.); kanalizacji ciśnienio-
wo-grawitacyjnej dla ul. Szyszkowej, 
ul. Żółwińskiej w Nadarzynie (ter-
min realizacji do dnia 17.02.2015 r.), 
budowy oświetlenia ulicznego: przy  
ul. Słonecznej, Modrzewiowej  
w Nadarzynie, - Rusiec ul. Promie-
nista, Stara Wieś ul. Tarniny oraz 
budowy drogi w - Krakowiany droga 
gminna nr 310340 W (nr dz. nr ew. 70) 

- (termin realizacji do 28.02.2015 r.). 

Ponadto na etapie postępowania 
przetargowego jest przebudowa ulicy 
Magdalenki w Strzeniówce.

Opracowywana jest także koncepcja 
zagospodarowania terenu pod budowę 
świetlicy wraz z zapleczem sportowo - 
rekreacyjnym w Walendowie.

ul. Błońska - nowy chodnik

W 2005 r. został uchwalony Mie-
jscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Wolica, w którym 
działki Nr 512, 513, 514,  położone 
w Wolicy zostały przeznaczone pod 
usługi oświatowe. Na w/w działkach 
planowana jest realizacja niezwykle 
ważnej dla Wolicy inwestycji, a mi-
anowicie budowa nowego przedszkola, 
świetlicy i zaplecza sportowo – rek-
reacyjnego.  Wkrótce po uchwaleniu 
MPZP jeden z ówczesnych właścicieli 
zmarł, wskutek czego działka Nr 
513 stała się własnością Miasta 
Stołecznego Warszawy. Po wielu  latach 
starań uporządkowania stanu prawne-
go  oraz  negocjacjach prowadzonych 
przez Wójta Gminy Nadarzyn Janusza 
Grzyba z Prezydentem Miasta War-
szawy - w dniu 14.10.2014 r. doszło 
do podpisania aktu notarialnego na 
mocy którego w/w działka stała się 
własnością Gminy Nadarzyn. 

Wójtowi udało się wynegocjować 
uzyskanie  bonifikaty w wysokości 
75 % wartości nieruchomości. 
Ostateczna cena nabycia w/w 
nieruchomości wyniosła 126 075 zł 
brutto (poniżej 25 zł / m2). 

Obecnie są prowadzone negoc-
jacje w celu nabycia dwóch sąsiednich 
działek: 512 o pow. 5400 m2 i 514 
o pow. 8300 m2, co pozwoli na 
stworzenie na opisanym wyżej terenie 
kompleksu oświatowo – sportowo – 
rekreacyjnego. 

Wolica - plany budowy 

nowego przedszkola, 

świetlicy 

i zaplecza sportowego 
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Sukces Mijającej Kadencji 2010 - 2014

Kolejny już raz Gmina Nadarzyn zajęła 
wysokie czwarte miejsce w rankingu Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 

W ramach XII Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów, Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb odebrał nagrodę 
„Sukces Mijającej Kadencji” w kategorii 
gmin wiejskich. Dynamika rozwoju gmi-
ny – bo to było oceniane - uplasowała 
Nadarzyn w ścisłej czołówce (4 miejsce 
na 1566 gmin wiejskich wg. danych GUS 
– stan na 1 stycznia 2014 r., 1 miesjce na 
Mazowszu). Nie powinno to budzić zasko-
czenia, gdyż tę wysoką lokatę utrzymujemy 
stabilnie od kadencji 1998 – 2002 czyli od-
kąd tworzony jest ranking. Tylko w latach 
2002 - 2006 Nadarzyn spadł na miejsce 
17. Jednak już ocena dynamiki wzrostu w 
latach 2006 – 2010 ponownie usytuowa-
ła nas na czwartej pozycji. Tak wysoka - 
obiektywna ocena - dynamiki rozwoju na-
szej Gminy tym bardziej powinna cieszyć, 
że przy (nieco niższych wpływach budże-
towych) nie tylko systematycznie zmniej-
szamy zadłużenie gminy, ale nieprzerwanie 
inwestujemy w dalszy rozwój.

W rankingu, na podstawie którego 
otrzymaliśmy wyróżnienie rywalizowali-
śmy z równymi sobie czyli innymi gminami 
wiejskimi. Poza tym, oceniana w nim była 
dynamika rozwoju na przestrzeni 4 lat – 
czyli praca włodarzy kończącej się kadencji, 
a nie sytuacja w konkretnym dniu. 

W rankingu podsumowującym 
zmiany zachodzące w gminach wiej-
skich w czasie dobiegającej końca 
kadencji zajęliśmy 4 miejsce w kraju.

Wracając do spraw budżetowych, 
można pokusić się o tezę, że gdybyśmy 
wolniej zmniejszali zadłużenie gminy  
a środki te przenieśli na dodatkowe inwe-
stycje, to zajęlibyśmy pierwsze, a nie czwar-
te miejsce w rankingu oceniającym dynami-
kę wzrostu. Jednak polityka ekonomiczna 
Gminy zakłada zrównoważony i systema-
tyczny rozwój przy jednoczesnym ciągłym 
zmniejszaniu zadłużenia. Dzięki tej delikat-
nej równowadze spadek naszego zadłuże-
nia nie wpływa negatywnie na dynamikę 
rozwoju gminy czego ewidentnym do-
wodem jest wysoka pozycja w klasyfikacji. 
„Zasadą przyjętą w tym rankingu jest 
uwzględniane nie wartości wskaźników 
na koniec kadencji, a wskaźników poka-
zujących dynamikę zmian w minionych 
czterech latach. Oceniamy więc nie bez-
względny poziom rozwoju czy zamoż-
ność budżetu, a postęp, jaki miał miejsce  
w trakcie mijającej kadencji. Staraliśmy się 
uwzględniać najnowsze dostępne dane – 
zazwyczaj odnoszą się one do końca 2013 
roku, ale w kilku przypadkach musieliśmy 
sięgnąć po dane z roku 2012 (GUS, który 
jest źródłem znacznej części danych, nie opubli-
kował wszystkich potrzebnych wskaźników do 
końca sierpnia, kiedy zamykaliśmy gromadzenie 
bazy danych do rankingu)” – wyjaśniają auto-
rzy Paweł Swianiewicz profesor, kierownik 
Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego, doradca 
Prezydenta RP oraz Julita Łukomska 
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w 
tym samym zakładzie. Autorzy publika-
cji zwrócili uwagę, że lata minionej ka-

dencji to w skali całego 
kraju okres spowolnie-
nia gospodarczego, 
będącego pochodną 
światowego kryzysu 
gospodarczego.

Jeśli chodzi o kate-
gorie i sposoby mierze-
nia to „wynik rankingu 
– wskaźnik „sukcesy ka-
dencji” jest sumą „suk-
cesów cząstkowych”, 
obliczanych za pomocą 
tzw. Metody odległości 
od wzorca. Te „wskaź-
niki cząstkowe” odno-

szą się do: (1) sukcesu finansowego (jak 
w minionej kadencji zmienił się potencjał 
dochodowy budżetów samorządowych), 
(2) sukcesu ekonomicznego (mającego 
obrazować zmiany w gospodarce lokalnej, 
rozwój lokalnych przedsiębiorstw, zmiany 
na rynku pracy), (3) sukcesu infrastruktu-
ralnego (będącego odbiciem rozwoju in-
frastruktury technicznej w zakresie usług, 
za które odpowiadają gminy). Pierwszy raz 
w tym roku dołączono czwarty wymiar: (4) 
sukces edukacyjny (przy czym pod uwagę 
brane były nie tylko szkoły, ale także opieka 
przedszkolna)”.

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 
gmin wiejskich z czołówki poprzed-
niego zestawienia większość jednostek 
znalazła się ponownie bardzo wysoko. 
„Podwarszawski Nadarzyn drugi raz z 
rzędu zajął czwarte miejsce. Drugie po-
przednio Kobierzyce są teraz szóste,  
a trzecia Leszonowola tym razem znala-
zła się na miejscu jedenastym. Wyjątkiem 
jest poprzedni lider – Rewal – który 
tym razem znalazł się znacznie dalej.” 
Zgodnie z rankingiem wskaźnikiem „suk-
cesu kadencji” jest dynamika rozwoju 
obserwowana przez cztery lata kadencji. 
Wysokie czwarte miejsce w tym rankingu 
jest niezaprzeczalnym, a dane GUS, na 
podstawie których to zestawienie przygo-
towano obiektywnym źródłem informacji.  
Samo Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” jest także chętnie cytowa-
nym dwutygodnikiem. Przybywa nam 
nie tylko kilometrów asfaltowych ulic 
i chodników. Poprawia się oświetlenie 
uliczne, co wpływa na nasze bezpie-

Rosnąca dynamika, 
czyli sukces Gminy Nadarzyn 

,,Przepraszam 

Pana Tomasza Muchalskiego 
za zawarte w piśmie skierowanym 
w grudniu 2000 r. do mieszkańców 
Gminy Nadarzyn  sformułowania  
dotyczące niezwrócenia nagrody  
i traktowania jej jako nieoprocen-

towanej pożyczki. Arkadiusz Koper “
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Relacja z gali 
wręczenia wyróżnienia 

Sukces Mijającej 
Kadencji 

na ITVNadarzyn:

czeństwo i komfort. Rozwija się sieć 
wodno-kanalizacyjna, nie można po-
minąć licznych placów zabaw, boisk, 
siłowni czy chociażby nowej szkoły  
w Ruścu. Nie możemy jednak wpadać w 
samozachwyt. Ta wysoka pozycja gminy 
zobowiązuje, a do zrobienia jest jeszcze 
wiele. Dalszy systematyczny rozwój i re-
alizacja kolejnych inwestycji to nasz spo-
sób na sukces Gminy.

Referat Promocji

Sportowa Gmina 2014 

    Przy przyznawaniu wyróżnień brane 
były pod uwagę: stan bazy sportowej  
i rekreacyjnej w gminie; nakłady gminy 
na infrastrukturę sportową;  planowa-
ne inwestycje sportowe; nakłady gmi-
ny na sport powszechny, w szczegól-
ności sport dzieci i młodzieży; wkład 
gminy w rozwój sportu wyczynowego; 
formy wspierania przez gminę sportu 
niepełnosprawnych; działania gmi-
ny na rzecz popularyzacji aktywnych 
form rekreacji wśród mieszkańców.
    Wśród laureatów wyróżnienia znaj-
dują się zarówno duże aglomera-
cje miejskie z bazami sportowymi 
jak również mniejsze miasta i gminy,  
a także gminy wiejskie. 

   Wyróżnione samorządy skutecznie 
połączyły budowę obiektów sporto-
wych  z programem rozwoju spor-
tu i rekreacji w regionie. Starały się 
zapewnić swoim mieszkańcom jak 
najlepszą ofertę sportowo-rekre-
acyjną. Były organizatorami imprez 
sportowych nie tylko na poziomie 
lokalnym lecz również powiatowym, 
regionalnym czy ogólnopolskim.

red.

W dniu 9 października 2014 roku podczas Gali Sportowa Polska 2014, któ-
ra odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, nasza Gmina po raz kolej-
ny została wyróżniona tytułem „Sportowa Gmina 2014”. Wyróżnienie odebrał 
Wójt Gminy Nadarzyn  - Janusz Grzyb (na fot. poniżej drugi z lewej, w towarzystwie 
Andrzeja Suprona,  Mariana Woronina i Jacka Wszoły).

Relacja z gali 
wręczenia wyróżnienia 

Sportowa Gmina
na ITVNadarzyn:

    W dniu 17.10.2014 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
miała miejsce uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych oraz medali 
Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego.
 Z rąk Ministra z Kancelarii Prezyden-
ta RP Olgierda Dziekońskiego Sre-
brny Krzyż Zasługi, przyznany przez 
Prezydenta RP, otrzymała Wicestarosta 
Pruszkowski Agnieszka Kuźmińska (fot.
poniżej). 

 

Odznaczenia Zasłużony dla Powiatu 
Pruszkowskiego w kategorii: kultura 
otrzymał Mirosław Chilmanowicz - 
kapelmistrz Orkiestry OSP Nadarzyn, 
Prezes OSP Nadarzyn. W kategorii 
sport Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS 
Nadarzyn, trener i nauczyciel wf, zaś 
w kategorii młody talent Antoni Wit-
kowski tenisista stołowy i utytułowany 
zawodnik GLKS Nadarzyn.  

Odznaczenia

red.
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Oświata w Gminie Nadarzyn 

W latach 2012–2013 Instytut Badań 
Edukacyjnych przeprowadził na tere-
nie wytypowanych powia tów i miast 
na prawach powiatu badania poświę-
cone nakładom na edukację pod 
nazwą Badania ekonomicznych 
uwarunkowań celów i kierunków 
alokacji nakładów na eduka cję 
realizowanych przez podmioty 
publiczne i prywatne w Polsce 
BECKER. Wyniki badań, w których 
wzięła udział Gmina Nadarzyn, dają 
obraz polityki oświatowej prowadzo-
nej przez samorządy. 

W polu zainteresowania badaczy 
znaleźli się wszyscy uczestnicy pro-
cesu kształcenia, zarówno pod mioty 
publiczne (samorząd – władze lokal-
ne, radni, urzędnicy odpowiedzialni za 
oświatę, publiczne szkoły i przedszko-
la, pracujący w nich dyrektorzy i na-
uczyciele, publiczne placówki wspo-

magające edukację, np. poradnie psy-
chologiczno-pedagogiczne, kuratoria,  
a także centra kształcenia ustawicz-
nego lub praktycznego), jak i pod-
mioty prywatne (przede wszystkim 
rodzice, lecz również niepu bliczne 
placówki edukacyjne i wspomagające 

Nakłady na edukację

Kontrola NIK - ocena pozytywna edukację, np. stowarzyszenia działają-
ce na jej rzecz, a także przedsiębior-
stwa zaangażowane w kształcenie za-
wodowe). Badaniem objęto również 
lud ność zamieszkującą powiat, celem 
poznania opinii o funkcjonowaniu 
systemu oświaty na danym terenie 
i objęto uczniów – najważniejszych 
uczestników systemu edukacyjne-
go, a  zarazem odbiorców usług  
i działań eduka cyjnych. 

System edukacyjny w powiecie 
pruszkowskim tworzy obecnie ponad 
150 placówek, w których kształci się 
ponad 21 tysięcy dzieci i młodzieży. 
Część szkół funkcjonuje w zespołach. 
Według danych GUS w 2012 roku 
81% dzieci w wieku przedszkolnym 
w powiecie pruszkowskim było ob-
jętych wychowaniem przedszkolnym. 
To niemal o 10 punktów procen-
towych więcej niż w skali kraju.  
Z kolei w 32 szkołach podstawowych 
działających w powiecie uczy się po-
nad 9 tysięcy uczniów. Na terenie 
powiatu funkcjonują także placówki 
kształcenia specjalnego: trzy szkoły 
pod stawowe oraz dwa gimnazja. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej dzie-
ci mogą kontynuować naukę w swoim 
powiecie w jednym z 21 gimnazjów 
– w większości gmin zwykle jest to ta 
sama szkoła. Jedynie w Nadarzynie 
i Raszynie utworzono duże gimnazja, 
które gromadzą młodzież z kilku szkół 
podstawowych działających na terenie 
gminy. Taki model kształtowania 
sieci szkolnej oznacza obję cie du-
żej liczby dzieci dowozami – jest to 
zwłaszcza widoczne w gimnazjum 
w Nadarzynie, gdzie na lekcje do-
wożonych jest 39% uczniów.  

Najwyższa   Izba Kontroli  –   
Departament  Nauki i Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego  
w dniach     30 czerwca 2014 r. – 
22 lipca 2014 r. i 25 sierpnia 2014 –  
5 września 2014 r.  dokonał  kontroli  
w Urzędzie Gminy Nadarzyn  z za-
kresu wykonywania zadań oświa-
towych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego w obszarach: 
1. Zapewnienia szkołom i pla-
cówkom oświatowym warunków 
do realizacji zadań statutowych; 
2. Wykorzystania środków budżeto-
wych na realizację zadań oświatowych; 
3. Działania Gminy Nadarzyn wspiera-
jące wyrównywanie szans edukacyjnych. 
    NIK poddał wnikliwej analizie 
organizację oświaty, prawo lokalne 
regulujące jej działania, planowa-
nie wydatków  oświatowych w tym 
na realizację zadań oświatowych 
na stan i wyposażenie obiektów 
oświatowych; badał również dzia-
łania Gminy  Nadarzyn wspierają-
ce wyrównywanie szans edukacyj-
nych wychowanków na poszcze-
gólnych poziomach nauczania. 

W protokole   pozytywnie oceniono 
działania inwestycyjne gminy, w tym

: budowę  nowego obiektu szkol-
nego – Szkoły Podstawowej w Ruścu 
oraz budowy placów zabaw w ramach 
Rządowego programu Radosna Szkoła 
(szkoły w Nadarzynie, Kostowcu, 
Młochowie, Woli Krakowiańskiej). 
Nie stwierdzono żadnych nieprawi-
dłowości w planowaniu wydatków 
oświatowych i w wydatkach ponoszo-
nych na realizację zadań oświatowych. 
Zwrócono tez uwagę na szeroki zakres 
działań w zakresie organizowania do-
datkowych zajęć edukacyjnych, wspie-
rających rozwój uczniów obejmują-
cych zajęcia rewalidacyjne i specjali-
styczne, koła zainteresowań, sporto-
we, na ustawiczne doskonalenie kadry 
pedagogicznej i podnoszenie przez nią 
kwalifikacji. 

Kontrola oceniła pozytywnie dzia-
łania Gminy Nadarzyn, nie stwierdziła 
nieprawidłowości i nie sformułowała 
żadnych wniosków pokontrolnych.

Maria Jaworska
Inspektor ds. Oświaty
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Dużym zainteresowaniem wśród in-
ternautów cieszą się strefy darmowe-
go Internetu Wi-Fi. Ten rodzaj usług 
jest coraz powszechniejszy w Polsce. 
Duża ilość takich stref  funkcjonuje w 
najczęściej uczęszczanych miejscach.

Urząd Gminy Nadarzyn od 
zeszłego roku zintensyfikował 
działania mające na celu stworzenie 
stref  darmowego Internetu na terenie 
Gminy Nadarzyn.  W marcu br. strefa 
Wi Fi „ruszyła”  w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn oraz na placu przed bu-
dynkiem. Po uzyskaniu stosownych 
pozwoleń kolejna strefa powstała  
w  Nadarzyńskim Ośrodku Kul-
tury i na Placu Poniatowskiego. W 

Strefy Wi -fi na terenie
 Gminy Nadarzyn

najbliższym czasie kolejne strefy Wi-
Fi  uruchomione zostaną w Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie, Szkole 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, 
Szkole Podstawowej w Ruścu oraz 
Szkole Podstawowej w Młochowie. 
Dostawcą usługi jest firma PTU 
WLAN-TECH PLUS.

Ponadto informujemy, że na terenie 
Gminy funkcjonują darmowe strefy 
Wi-Fi udostępnione przez firmę 
PLJ Telecom, obejmujące zasięgiem 
następujące lokalizacje: Młochów 
- ul. Platanowa (bloki); Rozalin - 
świetlica; Kostowiec - Orlik; Stara 
Wieś – okolice ul. Rumiankowej; Pa-
role - świetlica; Wolica - ul. Wodna; 
Rusiec - ul. Osiedlowa róg ul. Ma-
jowej; Walendów - ul. Nad Utratą 
róg ul. Romantycznej; Strzeniówka  
- ul. Komorowska róg ul. Magdalenki.

Michał Wilczak 
Inspektor ds. administrowania siecią

Pani Krystynie Sztyk 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Męża 
 

składają Pracownicy SP Nadarzyn 

Realizacja zadań oświatowych przez 
władze samorządowe wiąże się z na-
kładami publicznymi w ra mach prowa-
dzonej polityki oświatowej. Oznacza to 
planowanie i wykorzystanie środków  
z gmin nego budżetu w celu zapewnie-
nia określonych warunków funkcjono-
wania instytucji oświatowych. Istnieje 
znaczne zróżnicowanie wydatków 
oświatowych przeznaczanych na ucznia 
na poszczegól nych etapach eduka-
cji. Najdroższe jest kształcenie ucznia  

w szkołach specjalnych, a najniższe są 
kosz ty ponoszone w liceach ogólno-
kształcących.Wydatki na ucznia szkoły 
podstawowej i gimnazjum są zróżni-
cowane pomiędzy gminami powiatu 
pruszkowskiego

Badane podmioty zgodnie uznały, 
że „Dobra Szkoła” to ta która 
zapewnia wszechstronny rozwój 
ucznia poprzez możliwość korzystania  
z zajęć dodatkowych, odpowiednio 
przygotowaną kadrę pedagogiczną 

 i odpowiednią bazę dydaktyczną.
Gmina Nadarzyn realizuje wszystkie 

wymienione wyżej obszary. Najwięcej 
przeznacza na zajęcia dodatkowe, bazę 
dydaktyczną placówek i wyspecjalizowaną 
kadrę pedagogiczną. Świadczy to  
o dobrze prowadzonej polityce 
oświatowej organu prowadzącego, czyli 
Wójta Gminy Nadarzyn i Rady Gminy 
Nadarzyn.

Maria Jaworska
Inspektor ds. Oświaty

 Redakcja przeprasza - w szczególności Panią Krystynę Sztyk 
- za błąd, który został zamieszczony w nekrologu w numerze wrześniowym WN. 

Powyżej zamieszczamy poprawioną treść. 
 red.

Wójt Gminy Nadarzyn,

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nadarzyn

zapraszają

Mieszkańców 
na uroczyste obchody

Święta Niepodległości
które rozpoczną się Mszą św.

w kościele pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie

11 listopada 2014 r. 
o godz. 17.00

Program:
17.00 - Msza św. w kościele pw. św. 
Klemensa w Nadarzynie,
18.00 - program okolicznościowy przy-
gotowany przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej  im. św.  Stanisława Kostki  
w Kostowcu,
18.30 - przemarsz przez rynek w Na-
darzynie i złożenie wieńców w Miejs-
cach Pamięci Narodowej,
19.00 - koncert Orkiestry OSP Nadar-
zyn połączony z promocją najnowszej 
płyty (NOK Pl. Poniatowskiego 42).

Ponadto w pierwszych dniach 
listopada pod UG Nadarzyn 
oraz na pl. Poniatowskiego 
dzięki współpracy z IPN  
i Archiwum Akt Nowych 

w Warszawie zaprezentowane 
zostaną wystawy: “Solidarność 
walcząca” oraz “Od Skautingu 

do Solidarności Walczącej 
- wychowanie młodzieży 

do niepodległości”.
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Doświadczenia i perspektywy
- STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

Kierunki rozwoju, priorytety oraz planowane inwestycje i podejmo-
wane przez samorząd lokalny działania wynikają z zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Gminy oraz nowego Planu Rozwoju. Dokumenty 
te są nie tylko diagnozą społeczną i gospodarczą Gminy, są także od-
zwierciedleniem wniosków i postulatów zgłaszanych przez mieszkań-
ców, radnych i sołtysów wraz z radami sołeckimi. Ponadto zostały one 
poddane konsultacjom społecznym, tak aby wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy mogli zgłosić swoje ewentualne uwagi.  

Strategia Rozwoju Gminy i Plan Rozwoju tworzone metodą ekspercko 
- społeczną stanowią odpowiedź na współczesne uwarunkowania spo-
łeczne i gospodarcze, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Dokumen-
ty są też ważnym elementem ubiegania się o środki zewnętrzne, szcze-
gólnie z funduszy UE. Plany zawarte w Strategii i Planie wybiegają aż do 
2025 roku oraz opierają się na innych dokumentach takich jak:  Strategia 
Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn, Wieloletnie Pro-
gnozy Finansowe do 2026 roku, Program Ochrony Środowiska dla Gmi-
ny Nadarzyn. Razem dokumenty tworzą spójną całość.

W artykule prezentujemy najważniejsze kwestie rozwojowe, które zo-
stały już zrealizowane oraz te, które są niezbędne do realizacji w dłuższej 
perspektywie czasu.

INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA

Inwestycje w zakresie infrastruktury 
technicznej Gminy są od lat zadaniami 
priorytetowymi i wpisują się w cele stra-
tegicznego rozwoju. Niemal we wszyst-
kich sołectwach Gminy powstały już 
sieci kanalizacyjne, a jedynie na terenie 
kilku wsi budowa kanalizacji została roz-
poczęta i wymaga dokończenia, w dwóch 
zaś rozpocznie się w najbliższym czasie.   
   W Starej Wsi rozpoczęto budowę 
kolektora tłocznego, co stanowi kolej-
ny etap budowy kanalizacji. W Urzucie  
i Kostowcu – jest pozwolenie na bu-
dowę. W Krakowianach oraz Woli 
Krakowiańskiej jest już pozwolenie na 
budowę sieci i złożony złostał wnio-
sek o wydanie pozwolenia na budowę 
oczyszczalni ścieków. Natomiast w Ruścu 
przygotowywana jest dokumentacja pro-
jektowa budowy sieci. 

Na terenie całej Gminy powstały 
sieci wodociągowe (zmodernizowa-
no wszystkie stacje uzdatniania wody:  
w Nadarzynie, Walendowie, Bielinach 
Woli Krakowiańskiej). Sukcesywnie po-
wstają nowe nawierzchnie dróg i mo-
dernizowane są już istniejące. Powstają 
nowe chodniki (ostatnio 650 m. chodnika 
przy ul. Błońskiej oraz 550 m chodni-

ka przy ul. Brzozowej w Walendowie). 
Kolejno oświetlane ulice (Akacjowa w 
Nadarzynie, Komorowska i Pruszkowska  
w Strzeniówce, Myśliwska w Ruścu oraz 
Bukietowa w Walendowie - to ostatnio po-
wstałe), podnoszą komfort i bezpieczeń-
stwo życia mieszkańców. W opracowanej 
strategii zaplanowano budowę kolejnych 
dróg, chodników oraz modernizację istnie-
jących.

O to, jakie inwestycje zostaną zrealizo-
wane w najbliższej przyszłości zapytali-
śmy Wójta Gminy Janusza Grzyba.
• Zacznijmy od samego Nadarzyna. Oprócz 
wspomnianej już budowy i modernizacji dróg 
wraz z odwodnieniem i oświetlenia planujemy 
rozbudowę oczyszczalni ścieków  oraz zago-
spodarowanie na cele rekreacyjne Pastewnika.  
W najbliższych planach jest też budowa zaple-
cza socjalnego stadionu, modernizacja ośrod-
ka zdrowia oraz budowa stołówki i świetli-
cy przy szkole podstawowej wraz z cześcią 
przeznaczoną na rehabilitację. Podejmujemy 
działania, zmierzające do budowy ścieżek 
rowerowych i starania o pozyskanie tere-
nu rekreacyjnego przy NSM. Przy okazji 
przyszłorocznych wyborów ogólnokrajowych 
chciałbym wystąpić z propozycją przepro-
wadzenia referendum lokalnego w sprawie 
nadania praw miejskich. 

• A na co mogą liczyć mieszkańcy innych 
sołectw poza Nadarzynem?
• Jeśli chodzi o Strzeniówkę to oczywiście będą 
dalsze remonty dróg, modernizacja oświetle-
nia oraz budowa chodników. Planujemy też 
pozyskać od Agencji Nieruchomości Rolnych 
teren pod inwestycje gminne. W Rozalinie do-
kończymy budowę kanalizacji i modernizację 
świetlicy. Chcielibyśmy też pozyskać teren na 
cele rekreacyjne w sąsiedztwie świetlicy. Z bie-
żących działań, w planach są remonty dróg  
i budowa ścieżek rowerowych.
 W Młochowie będziemy kończyć rozbudowę 
budynku OSP, planujemy rozbudowę 
przedszkola. W Parolach planujemy budowę 
świetlicy. Chcemy też zarezerwować pierwsze 
środki na rozbudowę stacji uzdatniania wody 
w Bielinach.
 W Ruścu w pierwszej kolejności stawiamy na 
dokończenie budowy kanalizacji. W trakcie 
jest adaptacja budynku po szkole podstawowej 
na potrzeby żłobka i przedszkola, co reali-
zujemy zgodnie z założonym terminarzem.
Oprócz bieżących remontów dróg i chodników 
czy budowy oświetlenia będziemy też starać się 
poprawić dostęp do komunikacji publicznej i 
rozpocząć budowę ścieżek rowerowych.
 Na terenie Szamot, Kajetan i Walendowa 
mamy już na przyszłość dość sprecyzowane 
plany - budowy szkoły przy ulicy Brzozowej. 
Jednak wcześniej budżet gminy uwzględniać 
będzie budowę zespołu rekreacyjno-sporto-
wego wraz ze świetlicą w Walendowie oraz 
spróbujemy zwiekszyć częstotliwość kurso-
wania autobusu Walendów–Nadarzyn, od 
2015 roku o dodatkowy kurs. Jestesmy też 
gotowi do budowy sygnalizacji świetlnej, a w 
dalszej perspektywie, razem z Powiatem, 
budowy ronda przy ulicy Brzozowej. Część 
środków zostanie przeznaczona na niezbęd-
ne remonty dróg, chodników oraz budowę 
ścieżek rowerowych i oświetlenia.  
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 W nadchodzącym roku w Szamotach  
i Kajetanach  będziemy uzupełniać braki  
w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Jeśli chodzi o Starą Wieś w planach bu-
dżetowych znajdzie się dokończenie budowy 
kanalizacji, budowa dróg, chodników i bu-
dowa oświetlenia, a w perspektywie kolej-
nych lat rozpoczęcie budowy świetlicy. 

Jesli chodzi o sołectwo Urzut – Kostowiec 
chcielibyśmy sfinalizować w końcu blokowa-
na przez GDDKiA budowę sali gimna-
stycznej przy szkole oraz termomodernizację 
budynku. Oprócz budowy dróg i oświetlenia 
nadal będziemy przeznaczać środki na bu-
dowę kanalizacji i oczyszczalni. 

W Wolicy środki budżetowe zostaną prze-
znaczone w pierwszej kolejności na dokoń-
czenie budowy kanalizacji oraz rozpoczęcie 
budowy świetlicy. Docelowo powstanie tam 
szkoła. Poza tym planujemy budowę i cią-
głą modernizację dróg i oświetlenia. 

W Krakowianach chcemy rozpocząć, wraz 
z Powiatem, budowę ronda (są już gotowe 
plany) oraz boiska. Dodatkowo w tym so-
łectwie planujemy rozbudowę kanalizacji 
oraz zakup gruntów przy zalewie z prze-
znaczeniem na cele rekreacyjne – wyjaśnia 
Wójt. 

W zakresie realizacji celów strate-
gicznych władze Gminy wpółpracują  
z innymi samorządami gminnymi, Po-
wiatem Pruszkowskim, Wojewódz-
twem Mazowieckim oraz innymi insty-
tucjami zewnętrznymi.

Przykładem jest rozbudowa trasy 
katowickiej leżąca w gestii Generalnej 
Drekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
- gdzie w związku z planowanym wę-
złem w Nadarzynie powstał problem 
przebiegu trasy serwisowej od węzła  
w Paszkowie do węzła w Nadarzynie.   
W tej sprawie władze samorządowe, mogły 
jedynie wnioskować, rozmawiać i nego-
cjować, aby pomóc w kwestiach najistot-
niejszych dla mieszkańców. Za sprawą 
wniosków i interwencji Wójta Gminy 

Nadarzyn, który negatywnie opiniował 
pierwotne plany „serwisówki” (wpro-
wadzające ruch w centrum Nadarzyna) 
zamiast przez ulice: Kwiatową, Kajeta-
nowską i Warszawską droga serwisowa 
będzie przebiegała przez tereny Strażnicy 
– Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego.

Istotną kwestią dla mieszkańców, 
a niezależną od samorządu lokalnego jest 
sieć energetyczna i stałe dostawy prądu. 
Obserwowana w części gminy niewydol-
ność sieci energetycznej spowodowana 
jest szybkim urbanizowaniem terenów.  
Aby poprawić jakość dostaw energii 
elektrycznej od ponad roku trwa wymia-
na okablowania, także w tym celu ma 
powstać nowa stacja rozdzielcza. 

Aby usprawnić komunikację z Prusz-
kowem i Warszawą Gmina uruchomiła 
linię Nadarzyn –Pruszków, z której ko-
rzysta duża liczba mieszkańców pracują-
cych oraz uczących się w Pruszkowie lub 
w Warszawie. 

OŚWIATA 
Na terenie Gminy funkcjonują  

3 publiczne przedszkola, 5 publicz-
nych szkół podstawowych i gimna-
zjum. Wbrew ogólnopolskiej ten-
dencji i polityce likwidacji szkół, pla-
cówki oświatowe na terenie Gminy 
Nadarzyn nie tylko nie zostały za-
mknięte, ale systematycznie wszystkie 
modernizowano oraz rozbudowywa-
no. W 2000 roku rozbudowana zosta-
ła Szkoła Podstawowa w Młochowie, 
o część dydaktyczną i salę gimnastycz-
ną, boisko ze sztuczną nawierzchnią  
i kort tenisowy, w 2001 roku do użyt-
ku młodzieży oddano gimnazjum 
w Nadarzynie. Rok później - pełno-
wymiarową halę sportową. Szkoła 
Podstawowa w Nadarzynie oprócz 
rozbudowy o nowe skrzydło dydak-
tyczne wzbogaciła się o halę sportową 

i kompleks boisk, w tym kort tenisowy 
(2007 r.) oraz plac zabaw (2013 r.) z si-
łownią zewnętrzną (2014 r.), z których 
mogą nieodpłatnie i bez ograniczeń 
korzystać mieszkańcy Gminy. Ponadto 
planowana jest  rozbudowa o nową 
część ze stołówką, zapleczem kuchen-
nym, świetlicą oraz salami przeznaczo-
nymi na rehabilitację. W 2008 r. Szkoła 
Podstawowa w Woli Krakowiańskiej 
została rozbudowana o nową część 
dydaktyczną wraz z salą gimnastyczną, 
w 2014 roku przy szkole powstał plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna oraz bo-
isko do piłki nożnej.

Szkoła Podstawowa w Kostowcu 
została wykupiona (w 2003 r.) od 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi. Budowa sali gimna-
stycznej została zablokowana przez 
GDDKiA. Natomiast w 2010 roku  
w pobliżu placówki powstał kompleks 
boisk „Orlik 2012”, zaś w 2014 plac za-
baw i siłownia zewnętrzna. 

W ostatnim czasie powstała, 
funkcjonalna Szkoła Podstawowa  
w Ruścu o powierzchni 5 810 m², która  
stanowi część kompleksu oświatowego 
(część gimnazjalna jest w trakcie budo-
wy, oddanie do użytkowania planuje 
się na 2017 r.). Oprócz budynku gim-
nazjum i pełnowymiarowej hali wido-
wiskowo-sportowej przy nowej części 
kompleksu powstaną także parkingi  
i chodniki. Inwestycja, na którą już 
dziś wydatkowano z budżetu Gminy, 
ponad 15 mln zł wybudowana zosta-
ła z myślą o przyszłości dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Nadarzyn. 
Szkoła, w której uczy się niemal 300 
uczniów wyposażona jest w nowocze-
sne pracownie przedmiotowe, gabine-
ty: psychologa, pielęgniarki, pedagoga  
i terapeuty, aulę z zapleczem artystycz-
nym i sceną, a także salę gimnastyczną  
i stołówkę z zapleczem kuchennym. 
Szkoła posiada również radiowęzeł  
i system zarządzania budynkiem BMS, 
który poprzez czujniki temperatury 
umieszczone w salach będzie auto-
matycznie sterował centralnym ogrze-
waniem oraz wentylacją mechaniczną. 
Budynek ten jest podziwiany przez 
osoby przyjezdne i stał się perełką  
i dumą naszej Gminy. W inwestycjach 
oświatowych nie pomijane są także 
przedszkola. Oprócz modernizacji 
istniejących budynków przeprowa-
dzono rozbudowy np.:  Przedszkole 
Publiczne w Wolicy zostało rozbu-
dowane w 2001 roku, w ostatnim 
czasie zaś wzbogaciło się o plac za-

Oczyszczalnia w Wolicy
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SPORT
Gwarantem prawidłowego rozwoju 

fizycznego oraz emocjonalnego dzieci 
i młodzieży jest sport. Gmina Nada-
rzyn posiada liczne obiekty sportowe 
z nowoczesnym zapleczem technicz-
nym i od lat z konsekwencją realizu-
je misję gminy sportowej, promującej 
zdrowy styl życia. 

Jednym z najważniejszych obiek-
tów jest stadion piłkarski przy  
ul. Żółwińskiej, z trybunami dla 900 
osób. Drugi to hala widowiskowo - 
sportowa, znajdująca się przy gimna-
zjum. Jej ogólna powierzchnia użytkowa 
wynosi 1340 m2. W jej bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się między innymi: 
sala korekcyjna, sala do aerobiku, si-
łownia, szatnie czy sauna. Trzeci obiekt 

sportowy powstał przy Szkole Podsta-
wowej w Nadarzynie ul. Sitarskich 4. 
Jest to nowoczesna hala sportowa wraz  
zapleczem oraz boiskami do koszyków-
ki, piłki nożnej. W Ruścu i Kostowcu 
powstały kompleksy boisk sportowych 
typu „Orlik”. Na miłośników tenisa 
ziemnego czekają korty tenisowe. Na te-
renie gminy są również boiska do koszy-
kówki i siatkówki plażowej oraz siłow-
nie pod chmurką, w sąsiedztwie których 
znajdują się place zabaw dla najmłod-
szych dzieci. Wspaniałym miejscem 
nie tylko do wypoczynku, ale również 
do zabawy i uprawiania sportu jest nie-
dawno otwarty Skwer przy ul. Lipowej 
w Nadarzynie. Aktywnie działają kluby 
i stowarzyszenia sportowe. Największy 
z nich GLKS Nadarzyn zrzesza po-
nad 500 sportowców, w różnym wieku. 
Prowadzi zajęcia w kilku dyscyplinach 
(piłka nożna, taekwondo, siatkówka, 
koszykówka, tenis stołowy oraz biegi). 
Zainteresowani mogą trenować także 
m.in. karate, judo. Ponadto na terenie 

gminy organizowane są imprezy sporto-
we, których wiekszość na stałe wpisała 
się do kalendarza zawodów sportowych. 

Nadarzyńscy sportowcy są wielokrot-
nymi medalistami MP i ME. Tenisistki 
są Wicemistrzyniami Polski (od lat znaj-
dują się w czołówce najlepszych zespo-
łów w kraju). Realizacja zamierzeń roz-
wojowych w zakresie kultury fizycznej 
ma charakter powszechny. A obiekty są 
ogólnodostępne dla mieszkańców.

Oprócz walorów przyrodniczych  
i turystycznych,  boisk, sal sporto-
wych, siłowni plenerowych, placów 
zabaw, zrewitalizowanego – za-
bytkowego parku w Młochowie  
(jesli chodzi o płac - po konsultacjach  
z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków planowane jest zlecenie 

ekspertyz, a w dalszej perspektywie 
pozyskanie funduszy ze środków Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowania 
EOG);  planowane jest powstanie 
zalewu wraz z terenami rekreacyj-
nymi w Parolach na rzece Utracie 
oraz terenu rekreacyjnego przy ul. 
Pruszkowskiej w Nadarzynie (za osie-
dlem NSM – w stronę Strzeniówki).  
W planach na najbliższe lata jest bu-
dowa skateparku (w Walendowie) oraz 
zagospodarowanie terenu wokół tzw. 
Pastewnika w Nadarzynie. Ponadto 
planowana jest budowa ścieżek rowe-
rowych, pierwsze ich odcinki powstaną  
w ramach programu Zintegrowane In-
westycje Terytorialne. 

KULTURA
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn dzięki 

działaniom samorządu lokalnego mogą 
korzystać z bogatej oferty kulturalnej. 
Koordynatorem działalności kultu-
ralnej w Gminie jest - finansowany 
przez samorząd - Nadarzyński Ośro-

Kompleks boisk Orlik w Ruścu

baw. W jego bezpośrednim sąsiedz-
twie w 2014 roku powstał plac zabaw  
i siłownia zewnętrzna ogólnodostęp-
ne dla mieszkańców. Przedszkole 
Publiczne w Młochowie w 2003 roku 
rozbudowane zostało o część admi-
nistracyjną (gdzie obecnie znajduje 
się filia Biblioteki Publicznej Gminy 
Nadarzyn) z kotłownią, w kolejnych 
latach przy placówce powstał nowy 
plac zabaw. Przedszkole Publiczne w 
Nadarzynie oprócz nowego, rozbudo-
wanego dla kolejnych grup dzieci, pla-
cu zabaw w 2013 roku wzbogaciło się 
o salę widowiskowo - sportową. 

Dotychczasowa polityka samorządu 
ukierunkowana na rozwój i wykształ-
cenie dzieci i młodzieży nadal stanowi 
jeden ze strategicznych priorytetów 
rozwoju.

Baza oświatowa w Gminie – pod-
kreśla Wójt Janusz Grzyb - posze-
rzy się w najbliższym czasie o oczeki-
wany przez rodziców żłobek w Ruścu.  
Po adaptacji budynku  po dawnej SP Rusiec 
już w styczniu placówka rozpocznie funkcjo-
nowanie,  początkowo w dwóch oddziałach. 
W ciągu najbliższych lat zaplanowana jest 
budowa szkoły w Walendowie (szkoła pod-
stawowa dla dzieci  z Walendowa,  Szamot 
i Kajetan) oraz w Wolicy. Planuje się także 
rozbudowę przedszkola w Młochowie oraz 
budowę przedszkola w Wolicy. 14.10.2014 
r. udało się sfinalizować zakup działki na 
usługi kulturalno – oświatowe, na której 
powstać ma świetlica, przedszkole oraz część 
rekreacyjna dla mieszkańców Wolicy. 

Przy wszystkich placówkach oświa-
towych powstały parkingi. Każdego 
roku w budżecie gminy rezerwowane 
są środki na odnawianie, modernizację 
oraz doposażenie szkół i przedszkoli. 
Kładąc nacisk na odpowiednie warun-
ki do nauki oraz rozwoju dla dzieci  
i młodzieży samorząd lokalny, poprzez 
dofinansowanie,  dba także o rozwój  
i kształcenie kadry pedagogicznej.

Konsekwentnie realizowane są  
i sukcesywnie wprowadzane nowe 
programy edukacyjne i oświatowe 
dofinansowywane m.in. ze środków 
zewnętrznych. Dzięki ich realizacji 
uczniowie m.in. mogą korzystać z no-
wocześnie wyposażonych pracowni  
(w tym informatycznych), z licznych 
zajęć dodatkowych (rozwijających 
talenty i pasje uczniów) i wyrównaw-
czych (dla uczniów mniej zdolnych  
i mających problemy z nauką).
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tylko na szczeblu Gminy, czy powiatu. 
Orkiestrę tworzą mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn w różnym wieku, których 
edukacja muzyczna finansowana jest ze 
środków Gminy Nadarzyn. Samorząd 
lokalny dba także o Miejsca Pamięci 
Narodowej znajdujące się na terenie 
Gminy. Wykonano nową tablicę w 
Kwaterze Poległych Żołnierzy z 1939 r. 
(znajdującą się na nadarzyńskim cmen-
tarzu). Gmina zapewnia bieżącą pielę-
gnację tego miejsca. W ciągu ostatnich 
lat wykonano renowację krzyża wraz 
z popiersiem Marszałka Piłsudskiego, 
a także odrestaurowano pamiątko-
wy obelisk - znajdujące się przy Placu 
Poniatowskiego w nadarzyńskim rynku.   

ZDROWIE
W trosce o zdrowie mieszkańców  

i poprawę w dostępie do opieki medycz-
nej samorząd lokalny w 2000 roku pod-
jął decyzję o utworzeniu Samodzielnego 
Publicznego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, który działa  
w oparciu o dwa nowoczesne ośrodki 
zdrowia: w Nadarzynie i w Młochowie. 

Jednym z naszych priorytetów - mówi 
Wójt Gminy Janusz Grzyb - jest zapew-
nienie możliwie jak najlepszej opieki lekarskiej 
dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, mło-
dzieży oraz seniorów. Planujemy też utworze-
nie nowoczesnego centrum rehabilitacji.

Modernizacja i rozbudowa nadarzyń-
skiej przychodni miała miejsce w 2006 
roku. Corocznie, w miarę zgłaszanych po-
trzeb, przeprowadzane są remonty obu pla-
cówek i uzupełniany jest niezbędny sprzęt 
specjalistyczny.  Oprócz lekarzy pierwszego 
kontaktu, pediatrów, mieszkańcy mogą ko-
rzystać z porad specjalistów (w tym m.in. 
okulisty, ginekologa, stomatologa, laryngo-
loga itp.) oraz diagnostyki (gabinet USG). 
Przy nadarzyńskiej przychodni funkcjonuje 
ponadto poradnia rehabilitacji.   O wysokim 
poziomie świadczonych usług medycznych 
świadczy liczba pacjentów, którzy zapisani 
są do SPGZOZ Nadarzyn. Jest ich obec-
nie ponad 14 tys. (gmina liczy ponad 12 tys. 
mieszkańców). SPGZOZ Nadarzyn pro-

wadzi liczne akcje profilaktyczne skierowane 
do pacjentów w różnym wieku. Ostatnią 
akcją - w dużej mierze współfinansowaną  
z budżetu Gminy Nadarzyn były szczepie-
nie przeciw grypie.  Promowanie działań 
profilaktycznych i doposażanie przychodni 
są priorytetami dla planowania środków  
w kolejnych budżetach.

           
BEZPIECZEŃSTWO

Inwestycje związane z poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców także 
znajdują się wśród najważniejszych 
przedsięwzięć i zadań realizowanych 
przez samorząd Gminy Nadarzyn.  
W 2003 roku dzięki współfinansowa-
niu z budżetu gminnego powstał nowy 
komisariat policji w Nadarzynie. Gmi-
na na bieżąco partycypuje w kosztach 
utrzymania obsługi administracji ko-
misariatu oraz finansuje godziny po-
nadnormatywne. 

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa 
w 2012 roku powołana została Straż 
Gminna. Dzięki interwencjom straż-
ników udało się zmniejszyć skalę kilku 
istotnych problemów np. wyrzucania 
śmieci w miejscach do tego nieprze-
znaczonych, chuligańskich wybryków. 
Strażnicy także każdego dnia czuwają 
nad bezpieczną drogą do szkoły dzieci 
i młodzieży. 

 Na terenie Gminy Nadarzyn funk-
cjonują dwie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej: w Nadarzynie  
i w Młochowie. Obie wpisane są do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga-
śniczego, ponieważ dysponują najno-
wocześniejszym sprzętem ratowniczo 
- gaśniczym, a ratownicy są odpowied-
nio wyszkoleni.  Biorą udział w wielu 
akcjach nie tylko związanych z pożara-
mi, ale również w zakresie ratownictwa 
drogowego, z racji usytuowania Gminy 
Nadarzyn przy trasie katowickiej gdzie 
dochodzi do wielu wypadków. 

  Zwiększająca się liczba mieszkańców 
Gminy, uwarunkowania społeczne i gospo-
darcze są czynnikami skłaniającym władze 
do prognozowania rozwoju  w ramach doku-
mentów planistycznych wyznaczających za-
kres i kalendarz zadań do wykonania.

red. 

dek Kultury, funkcjonujący w oparciu 
o 5 świetlic (w Rozalinie, Młochowie, 
Wolicy, Parolach i Urzucie). Ponadto 
podjęto działania zmierzające do bu-
dowy nowego budynku świetlicy w Pa-
rolach (obecnie wykonywany jest pro-
jekt), powstaną także nowe świetlice w 
Walendowie, Strzeniówce i Starej Wsi.  
Placówki te będą wpisywały się w za-
mierzenia władz Gminy mające na celu 
integrację mieszkańców.
 NOK oferuje różnorodne zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych; warszaty, 
spotkania tematyczne ze znanymi osobi-
stościami kultury i sztuki, koncerty, wer-
nisaże, sztuki teatralne, pokazy oraz wy-
cieczki i wyjazdy na spektakle teatralne. 
Jest organizatorem imprez plenerowych 
skierowanych do wszystkich mieszkań-
ców. Organizuje także m.in. rajdy rowe-
rowe,  pikniki rodzinne i inne imprezy 
integrujące społeczność lokalną. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn 
z filią w Młochowie. W 2013 roku 
Biblioteka - mieszcząca się również w 
zabytkowym budynku tzw. zajazdu - 
wzbogaciła się o nowe pomieszczenia, 
które przeznaczone zostały na czytelnię 
dla dzieci i młodzieży. Pod względem 
ilości czytelników i księgozbiorów 
znajduje się ona w czołówce placówek 
tego typu w województwie mazowiec-
kim. Pracownicy Biblioteki prowadzą 
cykliczne spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą oraz biorą udział w licznych ak-
cjach np. propagujących czytanie („Cały 
Powiat Czyta Dzieciom”).  

Dumą Gminy Nadarzyn jest tak-
że Orkiestra OSP Nadarzyn, która od 
16 lat promuje Gminę w kraju i poza 
jego granicami oraz muzycznie kształci 
dzieci i młodzież. Wspierana i w dużej 
mierze finansowana ze środków Gminy 
Nadarzyn jest obecnie Mistrzem Polski, 
laureatem wielu festiwali zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych. Muzycy 
przygotowują oprawę muzyczną uro-
czystości religijnych i państwowych, nie 

Ośrodek zdrowia w Nadarzynie
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miejscowość działania

Nadarzyn

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Budowa kanalizacji deszczowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Rozbudowa i unowocześnienie sieci monitoringu.
Budowa mieszkań komunalnych.
Rozbudowa szkoły podstawowej o stołówkę i świetlicę szkolną.
Budowa zaplecza socjalnego stadionu.
Budowa Centrum Rehabilitacji.
Modernizacja budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Pozyskanie terenu przy NSM na cele rekreacyjne.
Zagospodarowanie tzw. Pastewnika.
Poprawa komunikacji z Warszawą.
Budowa małej architektury z elementami ozdobnymi.
Profilaktyczne programy zdrowotne dla mieszkańców Gminy (SPGZOZ).
Zwiększenie oferty punktu konsultacyjnego poprzez zabezpieczenie pomocy terapeutycznej, 
tworzenie grup wsparcia i tworzenie grup psychoterapeutycznych (GOD-M „Tęcza”).

Strzeniówka

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Budowa mieszkań komunalnych.
Pozyskanie terenu pod inwestycje gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Budowa świetlicy.
Budowa placu zabaw.

Młochów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w dawnych Bielinach.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Rozbudowa i unowocześnienie sieci monitoringu.
Dokończenie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Rozbudowa przedszkola publicznego.
Rewitalizacja zespołu pałacowego.

Parole

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Budowa świetlicy.
Pozyskanie gruntu i wybudowanie zalewu na rzece Utracie wraz z zagospodarowaniem terenu 
przyległego.

 W poddanej do konsultacji społecznej strategii Rozwoju Gminy dla poszczególnych sołectw 
przewidziano następujące inwestycje:
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miejscowość działania

Rozalin

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Dokończenie modernizacji świetlicy i pozyskanie terenu na cele rekreacyjne.

Rusiec

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Budowa gimnazjum.
Adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola i żłobka.
Poprawa dostępności komunikacji publicznej.
Rozbudowa „Orlika”

Szamoty
Kajetany

Walendów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa ronda w Walendowie.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych (Szamoty, Kajetany).
Budowa chodników.
Budowa skateparku (Walendów).
Budowa mieszkań komunalnych.
Zagospodarowanie 1 hektara pod budowę świetlicy i obiektu rekreacyjnego (Kajetany–Szamoty).
Budowa świetlicy (Walendów).
Budowa placu zabaw.
Budowa szkoły podstawowej w Walendowie.
Poprawa dostępności komunikacji publicznej.

Stara Wieś

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Budowa świetlicy i zagospodarowanie przyległego terenu na cele rekreacyjne.
Poprawa dostępności komunikacji publicznej.

Urzut
Kostowiec

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Rozbudowa oczyszczalni.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych.
Budowa chodników.
Rozbudowa świetlicy wraz z terenem rekreacyjnym.
Budowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 
(Kostowiec).
Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej (Kostowiec).

Rozbudowa „Orlika”.
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miejscowość działania

Wolica

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżki rowerowej.
Budowa chodników.
Pozyskanie terenu pod przedszkole, świetlicę oraz budowa obiektu rekreacyjnego.
Budowa szkoły podstawowej.

Wola 
Krakowiańska
Krakowiany

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Budowa oczyszczalni.

Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących.
Budowa ronda.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków do jazdy konnej.
Budowa chodników.
Budowa ścieżek edukacyjnych.
Zakup gruntu na cele rekreacyjne przy rzece Utracie.
Budowa boiska.

 Źródło: Strategia Rozwoju Gminy 

    Stało się 
już tradycją, 
że od  kil-

ku lat  Wójt Gminy Nadarzyn oraz 
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie 
organizują uroczystość Jubileuszu 
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn. 
    W dniu 5 października 2014 roku  
w kościele pw. św. Klemensa 
w Nadarzynie została odprawiona 
uroczysta Msza św., w intencji par 
małżeńskich mieszkających w naszej 
Gminie, które w tym roku obchodzą 
Jubileusz 50 – cio i więcej lat pożycia 
małżeńskiego.  Podczas uroczystości 
Jubilaci odnowili śluby małżeńskie. 
Następnie w sali widowiskowej 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
miało miejsce wręczenie pamiątkowych 
medali przyznanych Jubilatom przez 
Prezydenta RP, listów gratulacyjnych 
oraz okolicznościowych pucharów. 
W tej wyjątkowej uroczystości wzięło 
udział 20 par małżeńskich wraz 
z rodzinami, a także Wicestarosta 
Pruszkowski - Agnieszka Kuźmińska, 

Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb, 
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn - 
Tomasz Muchalski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Nadarzyn - Danuta 
Wacławiak, Proboszcz Parafii pw. św. 
Klemensa - ks. Andrzej Wieczorek. 

Serdecznie gratulujemy Drogim 
Jubilatom.

Fot. Jubilatów - okładka WN

Jubileusze Długoletniego 
Pożycia Małżeńskiego

Jadwiga i Mieczysław Doktorscy
–  64 lata 
Wanda i Kazimierz Buza - 60 lat 
Mieczysława i Stefan Eugeniusz 
Głuszak – 60 lat 
Maria i Ryszard Sitarek– 60 lat 
Halina i Franciszek Antonik – 51 lat 
Jadwiga i Janusz Pokropek - 51 lat 
Krystyna i Henryk Cyranowicz
– 51 lat 
Barbara i Grzegorz Olędzcy – 51 lat 
Danuta i Roman Zawiślak – 51 lat 
Barbara i Czesław Gajewscy - 51 lat 
Łucja i Kazimierz Strazińscy – 51 lat 

Kazimiera i Zdzisław Perzyna
 – 51 lat 
Janina i Marcin Dec – 50 lat 
Lilanda i Czesław Barchacka 
- 50 lat 
Janina i Tadeusz Bajerscy – 50 lat 
Elżbieta i Andrzej Łochowscy
- 50 lat 
Alicja i Włodzimierz Sikora– 50 lat 
Barbara i Andrzej Malinowscy
– 50 lat 
Zofia i Henryk Flis – 50 lat 
Henryka i Stanisław Milewscy
– 50 lat                                             red.  

Jubileusz w roku 2014 obchodziły pary:

Relacja z uroczystości na ITVNadarzyn: 

- całość poddana konsultacjom społecznym, znajduje się m.in. na stronie www.nadarzyn.pl
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Poniżej przedstawiamy oświadczenie, które wpłynęło do redakcji WN w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących powsta-
jącego video clipu promującego społeczność Gminy Nadarzyn, który finansowany jest przez renomowaną firmę z branży samochodowej. 

Pod oświadczeniem podpisali się dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji z terenu Gminy Nadarzyn, którzy biorą udział  
w przedsięwzięciu.
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Skąd się biorą 
długi gmin?

Przede wszystkim z dużej liczby za-
dań zleconych gminom przez rząd  i tzw. 
zadań własnych (w tym inwestycji), na 
które nie otrzymujemy wystarczają-
cych (a niekiedy żadnych) środków  
z budżetu państwa. Poza tym z do-
datkowych obciążeń, jak choćby „ja-
nosikowe”. W ciągu 10 lat Gmina 
Nadarzyn zapłaciła z tego tytułu po-
nad 46 mln zł!  Tylko w 2014 roku 
Nadarzyn płaci ponad 422 tys. mie-
sięcznie, czyli 5 mln rocznie. Każda 
gmina przygotowując co roku budżet 
bierze pod uwagę planowane docho-
dy i wydatki. Aby wywiązać się ze 
wszystkich zadań i na bieżąco prowa-
dzić ważne z punktu widzenia spo-
łeczeństwa inwestycje trzeba szukać 
środków dodatkowych. 

         Budżet gminy 
jak budżet domowy

Aby zobrazować sytuację finanso-
wą gminy posłużmy się przykładem 
domowego budżetu. Np. rodzina 
miesięcznie ma dwie pensje i do ich 
domowego budżetu wpływa średnio 
brutto 5.000 zł.  Rocznie mają brut-
to 60.000 zł. Pieniądze te starczają na 
codzienne wydatki i bieżące opłaty, 
jednak rodzina ma wiele innych po-
trzeb. Chcieliby wyremontować ła-
zienkę, wymienić okna, kupić dziec-
ku komputer i zmienić samochód na 
nowszy. Remont łazienki będzie kosz-
tować 4.000 zł, wymiana okien 8.000 
zł, nowy komputer 3.000 zł. Upatrzyli 
sobie samochód osobowy np. 5-letni, 
ale po sprzedaży wcześniejszego sa-
mochodu brakuje im jeszcze 7.000 zł, 
żeby go kupić. Jeżeli chcieliby popra-
wić standard domu (remont łazienki  
i nowe okna), poprawić dziecku szan-
se edukacyjne (komputer) i jeszcze 
poprawić sobie komfort życia kupu-
jąc nowszy samochód potrzebowaliby 
23.000 zł. Mają trzy rozwiązania. Po 
pierwsze - mogą nic nie robić i nic 
nie kupować. Po drugie – mogą wziąć 

mały kredyt i kupić lub zrobić jedną 
rzecz, rezygnując z innych. Po trze-
cie – mogą wziąć 23.000 zł kredytu 
i zrealizować wszystkie cztery ważne 
dla tej rodziny zadania. W zależności 
od banku, kredyt taki rozłożony na 
10 lat, to spłata około 320 zł mie-
sięcznie.  Przy dochodach rocznych 
60.000 zł, kredyt 23.000 zł to 38% ich 
dochodu, czyli porównywalnie tyle, 
ile procentowo ma zadłużenia nasza 
gmina. Czy spłata 320 zł miesięcznie 
to kwota, która zachwieje budżetem 
domowym tej rodziny? Raczej nie. 
Natomiast zrealizowali bardzo ważne 
dla nich sprawy. 

Na zadłużenie gminy i na kwotę 
tego zadłużenia należy więc patrzeć 
biorąc pod uwagę budżet, jakim dys-
ponuje gmina. Wykonanie w ostat-
nich latach inwestycji tak ważnych 
dla naszej społeczności jak budowa 
szkoły w Ruścu, budowa oczyszczalni 
w Wolicy, modernizacja oczyszczalni 
w Nadarzynie, budowa sieci kanaliza-
cji, drogi, oświetlenie, hale sportowe, 
boiska, place zabaw, remonty, mo-
dernizacja i wyposażenie placówek 
oświatowych to przedsięwzięcia, na 
które mieszkańcy nie chcieli czekać 
kolejnych 5 czy 10 lat. 

Gmina Nadarzyn w ostatnich 8 la-
tach wykonała inwestycje za blisko 
180 mln złotych! Znaczącą pozycję  
w tych wydatkach zajmuje budowa sieci 
kanalizacyjnej. 
    Poniżej przykład jak zwiększała się dłu-
gość sieci kanalizacji w ostatnich latach.

Gmina Nadarzyn
w porównaniu z sąsied-

nimi gminami 
    W 2011 roku zadłużenie Nadarzyna 
wynosiło 46,3 mln zł czyli 70,3 % wy-
datków ogółem, w 2012 roku 36,4 
mln zł czyli 56,7%  (zadłużenie wyni-
kało głównie z zaciągnięcia preferen-
cyjnych pożyczek np. z WFOŚiGW 
na budowę kanalizacji, a pomi-
mo tego spadło o kolejne 10 mln),  
w 2013 roku 29,3 mln zł czyli 38,4% 
(mniej o kolejne 7 mln) kwoty wydat-
ków ogółem. 
Jak wynika z powyższego zadłużenie 
naszej gminy w ostatnich latach 
systematycznie spada. 
Lesznowola, która jest chętnie po-
dawana jako przykład lepszego zarzą-
dzania, to gmina z porównywalnym 
zadłużeniem. W 2011 r. 53%, w 2012 
r. 78%, na koniec 2013 roku (po-
dobnie jak gmina Nadarzyn) 37,3%.  
Jak widać, w roku 2012 zadłużenie 
tej „modelowej” gminy zbliżało się 
do 80%. W kwotach wygląda to tak, 
że na koniec 2013 roku Lesznowola 
miała zadłużenie w wysokości 64 mln 
podczas gdy Nadarzyn miał do spłaty 
29,3 mln zł.

Grodzisk Mazowiecki ma budżet 
zbliżony do Lesznowoli i zadłuże-
nie na koniec 2013 r. podobne, bo 
wynoszące 62,3 mln czyli 40,5%. 
Grodzisk od 2011 roku zmniejsza po-

Rzeczywiste zadłużenie Gminy Nadarzyn 
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woli zadłużenie.  Jednak w tych latach 
Nadarzyn zmniejszył zadłużenie o 17 
mln, a Grodzisk tylko o 9,5 mln. 
Raszyn jest gminą, której dług  
z roku na rok rośnie. Na koniec 2013 
roku wynosi 39,3 mln i 44,9%, czyli był 
znacznie większy od zadłużenia Gminy 
Nadarzyn.

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. Tel. 887 730 259.

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.

SZANOWNI SENIORZY! 
Przypominamy, że od października br. warsztaty społeczne  będą odbywać się TYLKO w piątki 

od godziny 16:30 w NOK w Sali Seniorów. Zapraszamy wszystkich chętnych: 
- dyskusja na tematy bieżące 

- dyskusje o sprawach trudnych 
w przerwach ciepły posiłek, filmy, rozmowy o zdrowiu. 

Katarzyna Dombska – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Moja wizja Nadarzyna 
- zaproszenie dla seniorów: PROJEKT 60+

Czy dług Nadarzyna stanowi zagrożenie 
dla naszej płynności finansowej?

Należy wyraźnie powiedzieć, że 
gmina mogłaby zaciągnięte zobowią-
zania spłacić w ciągu jednego - dwóch 
lat. Pod jednym warunkiem – nie by-
łoby żadnych inwestycji w tym czasie. 
Czy mieszkańcy wyraziliby zgodę, by  
w ciągu dwóch lat NIC nie zostało wy-
budowane, wyremontowane, aby nie 
powstała żadna droga, żaden chodnik, 
żaden plac zabaw, ani jeden kilometr 
kanalizacji? Na pewno nie. Dlatego 
trzeba znaleźć „złoty środek”. 

Wykonujemy inwestycje korzysta-
jąc ze środków zewnętrznych, ale 
tak, by utrzymać płynność finan-
sową gminy.
Ponadto warto zauważyć, że gmina 
najczęściej korzysta z środków prefe-
rencyjnych, czyli z niskim oprocento-
waniem lub możliwością umorzenia 
części rat (nawet do 30%). Gmina 
pozyskuje także środki zewnętrzne 
w tym unijne na różne przedsięwzię-
cia. Pozyskanie dotacji jest zależne od 
zabezpieczenia w budżecie pieniędzy 
na wkład własny, a najczęściej trzeba 
posiadać również środki na całą in-
westycję (czyli na koncie trzeba mieć 
konkretne pieniądze na dany cel) i do-
piero po realizacji i rozliczeniu całego 
projektu następuje wypłata dotacji. 
Czy rozwijać gminę, podnosić stan-
dard życia mieszkańców kosztem 
zaciągnięcia zobowiązań czy pozo-
stawać w tyle za innymi gminami? Jak 
widać wszystkie gminy sąsiednie, tak 
jak i gmina Nadarzyn odpowiedzia-
ły tak samo – trzeba iść do przodu, 
realizować zadania, oczywiście przy 
zachowaniu zasady utrzymania płyn-
ności finansowej i odpowiedzialności 
za budżet. 

red.
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Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego zorganizował szereg 
konferencji, podczas których omówio-
no wykorzystanie środków unijnych  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007-2013 w po-
szczególnych powiatach. Przygotowano 
Biuletyn pod nazwą „Zauważ PROW 
2007-2013 wokół siebie”. (W opracowaniu 
uwzględniono dane wg stanu z  31.03.2014 r.)

W Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) najważniejsze były 
trzy działania: podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa 
i rozwój wsi oraz LEADER (działalność 
w ramach LGD „Ziemi Chełmońskiego” 
w tym również Odnowa i rozwój wsi oraz 
tzw. „małe projekty”).

Jak gmina Nadarzyn wyko-
rzystała możliwości pozyska-

nia środków z PROW
1. Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej - gmina Nadarzyn 
pozyskała 4.000.000 zł na budowę 
oczyszczalni i kanalizacji w Wolicy.  Jest 
to maksymalna kwota, jaką gminy 
mogły uzyskać w tym działaniu.
2. Odnowa i rozwój wsi – Nadarzyn po-
zyskał 500.000 zł na budowę kompleksu 
sportowego Orlik przy szkole w Ruścu. 
Jest to również maksymalna kwota, 
jaką gminy mogły pozyskać w tym 
działaniu.
3. Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD 
„Ziemia Chełmońskiego” – gmina zbu-
dowała z dofinansowaniem 500.000 
zł halę widowiskowo-sportową przy 
Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie. 
(Również 03.09.2014 roku podpisaliśmy 
umowę na kolejne 50.000 zł z tego dzia-
łania na remont świetlicy w Rozalinie 
– w cytowanym Biuletynie Urzędu 
Marszałkowskiego nie uwzględniono tej 
kwoty). W ten sposób gmina Nadarzyn wyko-
rzystała 100% środków, które w tym działaniu 
mogliśmy pozyskać w ramach naszej Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.
4. Z „małych projektów” gmina wy-
konała: plac zabaw przy dawnej szkole  
w Ruścu, oświetlenie (reflektory ścienne)w 
sali widowiskowej NOK, przygotowanie 
wystawy i książki „Historia Nadarzyna od 
początku istnienia do współczesności”, 
a także plac zabaw i siłownia w Wolicy, 
plac zabaw i siłownia w Starej Wsi (rów-
nież ostatnie dwa projekty nie są objęte 
ww. opracowaniem).   

Katarzyna Dombska - Inspektor ds.funduszy zewnętrznych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013
Jak wygląda pozyskanie środków unijnych z PROW 
w porównaniu z innymi gminami naszego powiatu 

wg Biuletynu Urzędu Marszałkowskiego WM
W ramach PROW tylko trzy gminy z naszego powiatu pozyskiwały pieniądze: 
Brwinów, Michałowice i Nadarzyn. Z działania „Odnowa i rozwój wsi”:

Z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”:

Z LEADER, z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”:

Biuletyn opracowany przez Urząd Marszałkowski WM: na stronie: http://mazowieckie.
ksow.pl/fileadmin/user_upload/mazowieckie/2014_pliki/09_-_37_konferencji_publika-
cje/Powiat_pruszkowski_internet.pdf
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Od  2007 roku Gmina Nadarzyn 
bardzo aktywnie ubiega się o zewnętrz-
ne środki pomocowe: unijne, z mini-
sterstw, z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, z Fundacji, 
Stowarzyszeń, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska,  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

Obecnie jest realizowany już 
50 projekt z pozyskanym do-
finansowaniem zewnętrznym. 
Jest to unijny projekt termomo-
dernizacji Szkoły Podstawowej  
w Kostowcu, z Regionalnego 
Programu  Operacyjnego WM.  
Z tego projektu zostanie pokryte 70% 
kosztów wykonania wymiany całe-
go centralnego ogrzewania w szkole, 
pieca, pozostałych do wymiany okien 
oraz docieplenia ścian zewnętrznych 
budynku oraz docieplenia stropu  
i klatek schodowych. 

Czy 50 projektów za blisko 18 mln zł 
w ciągu 7 lat ze wszystkich dziedzin ży-
cia naszej wspólnoty to dużo czy mało?

CO ZOSTAŁO 
ZROBIONE PRZY 

UDZIALE ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

Środki zewnętrzne pozyskane 
na projekty infrastrukturalne 

od  2007 roku:
34 projekty na kwotę 16,8 mln 

złotych – największy projekt 6 mln 
złotych na rewitalizację parku w 
Młochowie, najmniejszy 7 tys. na za-
kup motopompy dla OSP Nadarzyn. 
Ważne projekty m.in. – RPOWM 
działanie 6.1 - rewitalizacja parku  
w Młochowie 6 mln zł, PROW dzia-
łanie „Podstawowe usługi dla ludno-

ści” - budowa oczyszczalni i kanali-
zacji w Wolicy  4 mln zł, RPO WM 
działanie 2.1 informatyzacja placó-
wek oświatowych ponad 580 tys. zł, 
budowa dwóch kompleksów boisk 
Orlik - 2012 640 tys. i 666 tys. zł, 
dofinansowanie budowy budynków  
z lokalami socjalnymi 627 tys., bu-
dowa sali gimnastycznej w szkole  
w Woli Krakowiańskiej 200 tys., bu-
dowa hali widowiskowo-sportowej 
przy przedszkolu w Nadarzynie 500 
tys. zł, zakup samochodu strażackiego 
580 tys. zł, przebudowa łazienek i wy-
posażenie placu zabaw w przedszkolu   
w Nadarzynie 50 tys.zł, plac zabaw i si-
łownie w Wolicy, Starej Wsi i przy daw-
nej szkole w Ruścu – razem 75 tys. zł

Środki zewnętrzne 
pozyskane na projekty 

„miękkie” od  2007 roku:
16 projektów na kwotę 1,1 mln 

złotych - projekty dla placówek oświa-
towych na zajęcia dodatkowe dla 
uczniów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych (od siedmiu lat realizowane 
są takie projekty we wszystkich szko-
łach na terenie naszej gminy), a także 
dla kadry pedagogicznej, na zajęcia 
Ogniska „Tęcza”. 

Zostały zrealizowane także liczne 
projekty bez otrzymania środków fi-
nansowych i bez angażowania środ-
ków ze strony gminy. Przykładem jest 
trwający obecnie projekt „Moja wizja 
Nadarzyna”, w ramach którego miesz-
kańcy mogą korzystać z bezpłatnych 
porad prawnika i psychologa oraz or-
ganizowane są warsztaty dla seniorów. 

Środki zewnętrzne pozyskiwane są 
nie tylko przez gminę, ale również przez 
jednostki podległe np. GOPS, w którym 
od lat realizowane są projekty wspoma-
gające i aktywizujące, przez Bibliotekę 
Gminną, przez Nadarzyński Ośrodek 

Kultury, przez GODM „Tęcza”, a tak-
że przez szkoły – dobrym przykładem 
jest projekt „Z angielskim przez po-
kolenia” realizowanym w Gimnazjum  
w Nadarzynie.

Na początku tego roku samorządo-
we pismo „Wspólnota” opublikowa-
ło ranking „Wykorzystania środków 
zagranicznych przez samorządy”. 
Były tam zebrane dane dot. tylko pro-
jektów unijnych, czyli bez środków  
z pozyskanych z innych źródeł np. z 
ministerstw itd. do 2012r.  W podsumo-
waniu zajęliśmy 551 miejsce. Dlaczego 
nie uplasowaliśmy się wyżej? Składa się 
na to kilka czynników. Nasza gmina po-
siada bardzo wysoki wskaźnik G tzw. 
zamożności gminy, w związku z tym do 
wielu konkursów nie mogliśmy przy-
stępować, a w innych często dostawa-
liśmy „punkty karne” (np. w RPOWM  
w dz. 4.1 otrzymaliśmy 15 punktów 
mniej na 100 możliwych do zdobycia, 
co nas praktycznie wykluczało). Także 
nie mogliśmy startować do Programu 
Infrastruktura i Środowisko, w którym 
wiele gmin na Mazowszu dostało wie-
lomilionowe dofinansowanie np. do 
budowy kanalizacji, ponieważ liczba 
mieszkańców naszej gminy nie prze-
kracza 15 tys. mieszkańców. Trudno 
porównywać się nam równiez z gmina-
mi, które leżą nad Wisłą w strefach za-
lewowych i otrzymały ogromne dotacje 
unijne na przeciwdziałanie powodziom. 

Oceniając naszą pozycję w tym 
rankingu warto jednak zauważyć 
jak wypadli nasi najbliżsi sąsie-
dzi: Gmina Michałowice zajęła 
miejsce 706, Gmina Raszyn 879, 
Gmina Żabia Wola 1298, a Gmina 
Lesznowola 1493 pozycję! 

Katarzyna Dombska 
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 
W GMINIE NADARZYN

System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn 
Ruszył system powiadamiania SMS – owego. Każdy mieszkaniec zainteresowany opcją otrzymywania ważnych wiadomości dotyczących 

spraw istotnych dla mieszkańców  może rejestrować się drogą elektroniczną  na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci 
papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji. 

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn/www.nadarzyn.pl.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Nazywam się Anty; AntyMalkontent. 
Właśnie dowiedziałem się z pewnych 
internetowych komentarzy, że jestem 
najemnikiem. Moją bronią jest wiecz-
ne pióro i stalówka ostra jak żyletka 
marki „Polsilver”. Zlecenia wykonuję 
szybko, cicho i bez świadków... Nie 
pozostawiam po sobie żadnych śla-
dów, nawet z atramentu sympatyczne-
go. Przyjmę zlecenie.

Jestem nieco wstrząśnięty, że zosta-
łem bezdomnym – dowiedziałem się 
bowiem z internetu, że nie mieszkam 
w Nadarzynie, ba nawet nigdy tu nie 
mieszkałem. Zatem wstrząśnięty ale... 
niezmieszany sprawdziłem: dom stoi, 
płot i furtka również. Klucze nadal pa-
sują do zamków i dotąd nikt praw do 
mojego domu sobie nie rości. Zatem 
z nieukrywaną radością stwierdzam, 
że chyba nadal w nim mieszkam. Moja 
eksmisja była tylko nikczemną plotką.

Jak piękna dziewczyna, 
taka to gmina

Jakie to rewelacyjne wieści sprawiły, że 
Gminę Naszą tak wychwalam? Dostali-
śmy kolejną nagrodę za rozwój. Zatem 
nieprzerwanie od ośmiu już lat z rzędu 
w krajowych statystykach gmin wiej-
skich zajmujemy dobre czwarte miejsce. 
Dla mnie świadczy to jedynie o tym, że 
nasz postęp jest widoczny nie tylko dla 
mieszkańców w postaci zmian i ułatwień 
życia codziennego. Jest on również wy-
soko oceniany przez ludzi spoza gminy, 
którzy obiektywnie wyciągają wnioski ze 
statystyk i cyferek. Miary i wagi, którymi 
opisali naszą gminę wyraźnie wskazują, 
że rozwijamy się, idziemy w dobrym 
kierunku. Choć jest jeszcze wiele do 
zrobienia, to powoli ale systematycznie 
osiągamy cele, które sobie wytyczyliśmy. 
Otrzymaliśmy nagrodę za rozwój gminy 
w ostatnich czterech latach. Nagrodę, 
która tak naprawdę jest oceną dobiega-
jącej końca kadencji. Zostaliśmy również 
wyróżnieni za rozwój sportu na terenie 
gminy i nadano nam tytuł Sportowej 
Gminy 2014.
„Wyróżnione samorządy skutecznie 
połączyły budowę obiektów sporto-
wych z programem rozwoju sportu  
i rekreacji w regionie. Starały się zapew-

nić swoim mieszkańcom jak najlepszą 
ofertę sportowo-rekreacyjną. Były or-
ganizatorami imprez sportowych nie 
tylko na poziomie lokalnym lecz rów-
nież powiatowym, regionalnym czy 
ogólnopolskim.” Cóż nie pozostaje mi 
nic innego jak po dwakroć pogratulo-
wać i cieszyć się z sukcesów.

Teorie spiskowe, czyli 
wszyscy są skorumpowani

Ja widzę realizowane i te już zrealizo-
wane inwestycje. Widzę boiska i place 
zabaw, siłownie plenerowe i powięk-
szającą się sieć chodników, asfaltowych 
ulic. Ekipy robotników, którzy nieprze-
rwanie niczym krety ryją w ziemi i roz-
wijają sieć wodociągowo-kanalizacyjną 
oraz oświetlenie ulic. Widzę dofinanso-
wane szkoły i prężnie działające organi-
zacje kulturalne. Przedszkola i żłobek, 
z którego rodzice już niedługo będą 
mogli korzystać. Mamy wszystko (lub 
wkrótce będziemy mieli) o czym miesz-
kańcy innych gmin marzą i z nieukry-
waną zazdrością spoglądają w naszą 
stronę.

Widzę młodzież, ale i osoby star-
sze bez krępacji korzystające z plene-
rowych siłowni. Ludzi, którzy wraz  
z dziećmi świetnie się bawią na terenie 
boiska do siatkówki plażowej. Widzę 
sukcesy naszych rodzimych młodych 
sportowców i aż serce mi z radości  
i dumy szybciej bije. Rośnie nam wspa-
niała, utalentowana i ambitna mło-
dzież, która za chwilę będzie odnosiła 
sukcesy w sporcie i rozsławiała naszą 
Gminę. W remontowanych szkołach, 
wyposażonych w sale komputerowa  
i inne sprzęty w nowej podstawówce, 
która jest kolorowa, jasna i wygodna 
uczą się naprawdę świetne dzieciaki. 
Jeśli nie zabraknie im zapału, to Ci 
młodzi ludzie bez jakichkolwiek pro-
blemów dostaną się do wymarzonych 
szkół. Ich pochodzenie – „z wioski” 
- będzie ich atutem. Gdyż właśnie na 
tej wiosce dzięki dofinansowanym 
szkołom otrzymają porządne, stabil-
ne fundamenty wiedzy, którą później  
w świecie będą mogli rozwijać. Za-
równo młodzi sportowcy, jak i dzie-
ciaki, które wolą książki, już za parę 

lat zaczną odnosić sukcesy. Podwaliny  
i korzenie ich triumfu tworzymy tutaj 
i teraz.

Malkontenta poraziły otrzymane 
przez Gminę wyróżnienia. Uznał, 
że włodarze gminy okłamali 
mieszkańców i sfałszowali wyniki 
rankingu sukcesu kadencji. Urzędnicy 
wyjaśnili, że nagrodę przyznano 
„za rozwój” czyli oceniono wyniki 
z czterech lat i zajęliśmy 4 miejsce 
w kategorii gmin wiejskich a nie 
„grochu z kapustą” powiatową, to na 
chwilę Malkontent zamilkł. Jednak 
tylko po to, aby nabrać powietrza w 
płuca i jeszcze głośniej krzyczeć! Tym 
razem przekonuje, że cały ranking 
jest fałszerstwem, jego organizatorzy 
są powiązani z naszymi włodarzami  
i działają pod ich dyktando.

Don Malkontent
 z Nadarzyna

Zresztą czujny Malkontent 
oskarżenia i podejrzenia, niejasności 
i insynuacje najróżniejsze przeciwko 
wszystkim już miota. Wszystkim, 
którzy na świat nie patrzą jego oczami. 
Zatem Malkontent niczym „Rycerz 
Smętnego Oblicza” dostrzega spisek 
prokuratury, która władzy naszej 
nie ściga, mimo że on listy z cyklu 
„uprzejmie donoszę” śle gdzie się da. 
Zatem kolejne kontrole przychodzą, 
sprawdzają, szukają i … No właśnie 
nie podejmują żadnych działań.

Rozczarowany Malkontent, powoli 
traci wiarę w sprawiedliwość i wolność. 
Zastanawia się jak to jest możliwe, że 
przychodzą, kontrolują. On palcem 
wskazuje czemu się przyjrzeć i nic. 
Żadnych konsekwencji. Niczym 
tonący brzytwy, Malkontent czepia 
się każdego słowa pokontrolnych 
dokumentów. On już wie! Rozgryzł 
temat. Otóż jego zdaniem wszyscy 
są powiązani. Macki nadarzyńskiej 
władzy sięgają daleko i wysoko. 
Zahaczają o Rzym i Moskwę, sięgają 
do Afryki i obu Ameryk o reszcie 
świata nie wspomnę. Niech wystarczy, 
że wychodzą poza naszą galaktykę...

Zatem wszyscy są skorumpowa-
ni, albo się boją! Prokuratura, policja  
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red.

i CBA, także ABW, NASA, KGB-
-GRU, Stasi, skarbówka oraz NIK, 
NSA i inne. Malkontent odkrył, że oni 
wszyscy się boją albo współpracują, że 
są na usługach władz naszych rodzi-
mych władz samorządowych.
Przyznam szczerze, że w tej sytuacji tak 
szybki rozwój naszej gminy już mnie 
nie dziwi. Ba zastanawiam się jedynie 
dlaczego Nadarzyn nie został jeszcze 
stolicą Sojuszu Pozagalaktycznego dla 
Gminy Nadarzyn? A może już został 
tylko o tym nie wiemy?
Niczym „błędny rycerz” w lśniącej 
zbroi Malkontent szykuje się na „bój 
nasz ostatni” - chyba oznacza to, że 
skończył się już „krwawy znój”. 

No i najwyraźniej Malkontent potrafi 
wyrecytować słowa najbardziej znanej 
pieśni socjalistycznej, tylko czemu się  
z tą wiedzą w internecie obnosi? Czyż-
by jakieś zaszłości, może na stare lata 
robi się sentymentalny?
Wracając do tematu rycerza w lśniącej 
zbroi. Mimo przeciwności losu i nie-
zliczonych powiązań „sitwy” Malkon-
tent nie wystraszył się, namierzył wro-
ga. Dosiadł swego dzielnego rumaka  
i z kopią w dłoni, opuszczoną przyłbicą 
pogalopował na Rosynancie.... walczyć 
z wiatrakami, jak to w zwyczaju miał 
Don Kichot z La Manchy. Co za róż-
nica wiatrak, władza, wójt – wszystko 
na „W” się zaczyna, a co zaczyna się 

Historia i zdrowie „na kółkach”  
W ramach obchodów 75 rocz-

nicy utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego i 70 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego na terenie 
Gminy Nadarzyn odbyła się impreza 
upamiętniająca te wydarzenia.

27 września mieszkańcy Nadarzyna 
uczcili pamięć o powstańcach i żoł-
nierzach Państwa Podziemnego, a także 
wszystkich (wojskowych i cywilnych) 
ofiarach Powstania Warszawskiego.  
W ramach imprezy „Zdrowie na kół-
kach” mieszkańcy Gminy Nadarzyn 
mogli wziąć udział w Gminnej Grze 
Powstańczej lub VIII Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym. Pod Urząd 
Gminy podjechał również mobilny 
punkt poboru krwi. 

Po rejestra-
cji i deklaracji,  
w której z im-
prez uczestnicy 
chcą wystarto-
wać odbyła się 
krótka prelekcja 
p r o w a d z o n a 
przez historyka 
z Archiwum Akt 
Nowych - Jana 
Annusewicza, na 
temat Szarych 
S z e r e g ó w  
i przygotowań 
do Powstania 
Warszawskiego.

literą „W” musi być złe, bo tak twierdzi 
Malkontent. Zatem tnie i siecze, śwista 
oręż i trup – ścierwo – kładzie się gęsto. 
Pot zalewa mu oczy i w tych krótkich 
chwilach niczym przebłyski zdrowego 
rozsądku przebijają się do jego pod-
świadomości obrazy jego straceńczej 
walki z... No właśnie czyżby to były ilu-
zje? Wytwory jego umysłu?
Może Malkontent jednak nie jest „błęd-
nym rycerzem”. Może gdy jest głodny 
wychodzi z niego zwyczajny „gremlin”? 
Czym żywi się Malkontent, czy może 
władzą? Obawiam się, że bez względu na 
fakty i argumenty nie da się przekonać, że 
„białe jest białe, a czarne jest czarne”.

AntyMalkontent

 Następnie załogi ruszyły w teren. 
Pogoda dopisała i wszyscy bawili się 
wspaniale.

Zorganizowaną przez Urząd Gminy 
Nadarzyn, NOK, Nadarzyński Szczep 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„WATAHA” (we współudziale 
SPGZOZ Nadarzyn, Straży Gminnej 
oraz OSP Nadarzyn) imprezę zakoń-
czyło rozdanie nagród zwycięzcom.

Nagrody najlepszym w biegu i grze powstańczej wręczył Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Relacja filmowa 
z  imprezy 
ITVNadarzyn:
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Święto Edukacji Narodowej    
O Ś W I A T A

Co roku z okazji Święta  Eduka-
cji Narodowej w Gminie  Nadarzyn 
oprócz akademii w dniu 14 paździer-
nika, w okolicy tej daty odbywa się 
uroczyste spotkanie pracowników 

oświaty z władzami samorządowy-
mi Gminy, z dyrektorami jednostek 
podległych i zaprzyjaźnionych insty-
tucji współpracujących ze szkołami  

i przedszkolami. Tegoroczne spotka-
nie zostało zorganizowane w nowej, 
okazałej auli w Szkole Podstawowej 
w Ruścu. I Część oficjalną popro-
wadziła Inspektor ds. oświaty Maria 
Jaworska wraz z Dyrektorem SP Ru-
siec Markiem Dołęgą. Wójt Gminy 
Janusz Grzyb wręczył dyrektorom 
prowadzonym przez Gminę publicz-
nych szkół i przedszkoli nagrody oraz 
podziękowania za kolejny rok pracy. 
Serdeczne podziękowania przeka-
zał także wszystkim pracownikom 
oświaty i pogratulował sukcesów 
oraz osiągnięć, którymi  placówki  
z terenu gminy mogły poszczycić się 
w ciągu ostatniego roku. Szczególne 
podziękowania zostały skierowane do 
byłej już ( od września emerytowanej)  
Dyrektor SP Rusiec Barbary Swatow-
skiej - Herczyk. Z kolei pani  Swatow-
ska – Herczyk zwracając się do Wójta 
podziękowała za wsparcie i pomoc 
na co dzień, za zrozumienie trudnej 
sytuacji w szkole. Powiedziała także, 
iż 16 lat współpracy z tym Wójtem  
i tym Wicewójtem to bardzo udane 
16 lat. „Wiedziałam, że zawsze mogę na 
Was liczyć” –  zaznaczyła. 

Gośćmi honorowymi byli Pre-
zes Zarządu Głównego Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych RP Ryszard Sobierajski  
oraz Członek Zarządu  Głównego 
Związku Kombatantów i BWP Zo-
fia Wolanin. Zaznaczając trwającą od 
lat współpracę z samorządem Gminy 
Nadarzyn i poszczególnymi szkołami 
wręczyli Oni odznaczenia za Zasługi 
dla Związku Kombatantów i BWP 
RP. Otrzymali je: Edyta Gawrońska - 
Sekretarz Gminy Nadarzyn, Katarzy-
na Onyszk i Marek Żwirski – nauczy-
ciele Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie. Natomiast Magdalena 
Milczarek – nauczycielka Gimnazjum 
w Nadarzynie została uhonorowana 
Kombatanckim Krzyżem Pamiątko-
wym „Zwycięzcom”. 

 Podczas uroczystości wręczono 
także złote medale za Zasługi dla LOK, 
którymi zostali uhonorowani: Sekretarz 
Gminy Nadarzyn - Edyta Gawrońska, 
Dyrektor SP Młochów -  Jarosław 
Wołkowycki i Dyrektor Gimnazjum  
w Nadarzynie - Zbigniew  Reluga.

Ponadto obecni na uroczystości 
przedstawiciele Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy z honorowym pre-
zesem Marzeną Grochowską i Se-
kretarz Towarzystwa Beatą Tomecką 
oraz Członkiem Zarządu Głównego 
Fundacji Grobu Nieznanego Żoł-
nierza Bernardem Malinowskim wy-
różnili  Katarzynę Onyszk, Grzego-
rza Sadowskiego, Małgorzatę Rec 
(nauczycieli nadarzyńskiego Gimna-

Życzenia pracownikom oświaty złożył Wójt Gmi-
ny Nadarzyn - Janusz Grzyb oraz Inspektor ds. 
Oświaty Maria Jaworska

Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn: Zbigniew Reluga - Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie, Marek Dołęga 
- SP Rusiec, Barbara Swatowska - Herczyk - była dyrektor SP Rusiec, Jolanta Ludwiniak - SP im. bł. ks. B. Markiewicza Wola Krakowiańska, 
Grzegorz Tyszko - SP im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, Jarosław Wołkowycki - SP Młochów, Izabela Bogusiewicz - SP Nadarzyn, Elżbieta 
Osińska - PP Wolica, Teresa Guzek - PP Młochów, Małgorzata Nowak - PP Nadarzyn.  
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Relacje z uroczystości ITVNadarzyn: 

Dzień Edukacji Narodowej ob-
chodzony jest 14 października -  
w rocznicę powstania Komisji Edu-
kacji Narodowej (1773 r.), pierwszego 
w Europie Ministerstwa Oświaty. Po-
tocznie zwany jako Dzień Nauczyciela, 
czyli święto wszystkich nauczycieli  
i pracowników oświaty. Z tej okazji 
w szkołach na terenie Gminy Nadar-
zyn odbyły się uroczyste akademie.   
  Uczniowie przygotowali bogaty 
program artystyczny, był pełen pio-
senek, wierszy, połączony z częścią 
taneczną. Zgodnie z przyjętą 
tradycją - miało miejsce ślubowanie  
i pasowanie na uczniów klas 
pierwszych. Pierwszoklasiści oficjalnie 
ślubowali "(…) być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, 
uczyć się w szkole kochać Ojczyznę, 
być dobrym kolegą, swym zachowani-
em i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom”. Grono pedagogiczne 
wraz ze społecznością uczniowską 
bardzo serdecznie przywitało 
pierwszoklasistów. Uroczyste akade-
mie były też okazją do złożenia życzeń 
i gratulacji nauczycielom oraz wszyst-
kim pracownikom.               red.

zjum) dyplomami „za prowadzoną z 
motywacji patriotycznej działalność 
służącą upowszechnianiu chwaleb-
nych czynów wyzwolicieli i obrońców 
Ojczyzny  oraz upamiętnianie histo-
rycznego zwycięstwa odniesionego w 
II wojnie światowej nad niemieckim 
najeźdźcą.” Pani prezes Marzena Gro-
chowska zwróciła się także z pełnymi 
serdeczności życzeniami do obecnych 
nauczycieli, a odnosząc się do zamyka-
nia kolejnych placówek oświatowych  
i powstania nowej, tak okazałej jak 
SP w Ruścu, pogratulowała Wójtowi 
Gminy Panu Januszowi Grzybowi,  
słowami: „Pan nie tylko okazale wygląda, 
ale i wspaniałą robotę robi…”
Część oficjalną zakończył  program 
kabaretowy w wykonaniu Krzysztofa 
Respondka, który także kilkakrotnie – 
jak najbardziej „na poważnie” zazna-
czył, iż rusiecka Szkoła Podstawowa 
zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Poniżej: pasowanie na ucznia pierwszaków - SP Młochów, SP Rusiec oraz SP Wola 
Krakowiańska. 
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SP Młochów
- 75. rocznica powstania państwa podziemnego    

W dniu 26 września 2014 roku w 
naszej szkole w Młochowie, odbył się 
apel poświęcony 75 rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Poprowadził go pan dyrektor Jarosław 
Wołkowycki, który przedstawił nam 
prezentację przygotowaną z okazji tej 
rocznicy.

Podczas apelu dowiedziałam się, że 
Podziemne Państwo Polskie powstało już 
na początku II wojny światowej, działało 
w latach 1939 – 1945. Były to struktury 
władz i wojska, które w sposób tajny 
tzn. w konspiracji, walczyły z okupan-
tami. PPP miało także swój rząd, który 
decydował o działaniach zbrojnych, 
podejmowanych przez podziemne 
wojsko czyli Armię Krajową (to 
właśnie władze Podziemnego Państwa 
zdecydowały o dokonaniu zamachu na 
dowódcę SS i Policji w Warszawie Fran-
za Kutscherę). W strukturach podziem-

nego państwa zorganizowano również 
tajne nauczanie, działały podziemne 
szkoły i uniwersytety.

Obejrzeliśmy także fragment serialu his-
torycznego, który ukazywał, jak wyglądały 
działania Podziemnego Państwa oraz pr-
zygotowania do wybuchu Powstania 
Warszawskiego i jego przeprow-
adzenie również przez władze kon-
spiracyjne.

Następnie pan dyrektor opowiedział 
nam kilka historii związanych  
z działalnością Polskiego Państwa 
Podziemnego. Mieliśmy również okazję 
obejrzeć broń używaną (karabin) przez 
powstańców.

Apel był bardzo ciekawy i pouczający. 
Cieszę się, że dzięki niemu dowiedziałam 
się więcej o histori mojej Ojczyzny.

Julia Dyczkowska
Uczennica SP Młochów

SP Kostowiec  
- spartakiada kościuszkowska w Kostowcu

W dniu 11.10.2014r. w godzinach 
popołudniowych odbył się jak co 
roku Rajd Rowerowy w ramach Spar-
takiady Kościuszkowskiej. W rajdzie 
wzięło udział około 50 dzieci z czter-
ech szkół podstawowych. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Kostowcu Grzegorz Tyszko miał 
przyjemność gościć, wyjątkowo  
w tym roku liczne, reprezentacje 
szkół podstawowych wraz z dyrekto-
rami innych placówek między innymi 
dyrektora SP w Woli Krakowiańskiej 
panią Jolantę Ludwiniak, dyrektora 
SP w Młochowie pana Jarosława 
Wołkowyckiego, Dyrektora SP  
w Ruścu pana Marka Dołęgę. Dzie-
ci biorące udział w rajdzie są ak-
tywnymi członkami szkolnych kół 
LOK. Celem tego przedsięwzięcia 
było przybliżenie historii z czasów  
I i II wojny światowej z okolic naszych 
miejscowości oraz kształtowanie post-
aw patriotycznych u dzieci. 

Zaczęliśmy spod Szkoły Pod-
stawowej w Kostowcu. Podczas 
rajdu udaliśmy się na kostowiecki 
cmentarz. Odwiedziliśmy miejsce 

spoczynku legionisty Piłsudskiego 
Stefana Wyszpolskiego oraz grób  
s. Marii Szozdy – pierwszego dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Kos-
towcu. Następnym punktem było 
odwiedzenie mogiły nieznanego 
żołnierza w kostowieckim lesie. 
Kolejnym etapem było odszukanie 
w Lesie Młochowskim mogiły Ka-
pitana Sławika. Ostatnim przystank-
iem była Leśniczówka w Młochowie  
u pana Leśniczego Mariana Toma-

li. Rajd zakończył się ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek.

 Składamy serdeczne podziękowania 
dla pana Franciszka Antonika, który 
podzielił się z nami swoją wiedzą 
związaną z historią naszych miejscowości 
oraz panu Marianowi Tomali za pomoc 
w organizacji. Dziękujemy.

Odznaczenie 
- Srebrny Medal 

Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej

   29 września 2014 roku w Ma-
zowieckim Urzędzie Wojewódzkim w 
Warszawie, odbyło się uhonorowanie 
Srebrnym Medalem Opiekuna Mie-
jsc Pamięci Narodowej: pani Magda-
leny Drzewuckiej oraz pana Jarosława 
Wołkowyckiego. 
  Medal ten nadawany jest osobom 
i jednostkom organizacyjnym za 
szczególne zasługi w upowszech-
nianiu idei pamięci narodowej oraz 
wyróżniającą się działalność związaną 
z upamiętnianiem miejsc walk  
i męczeństwa Narodu Polskiego,  
a także opiekę nad tymi miejscami.
Gratulujemy serdecznie!

Referat Promocji  i Rozwoju Gminy Nadarzyn

Marcin Mlekicki
Opiekun szkolnego koła LOK Kostowiec

Fot. arch. SP Kostowiec
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W sobotę 27. września na dobre 
ruszył nasz kolejny harcerski rok. Zu-
chy i harcerze z Kostowca brali udział 
w dwóch rajdach. Najpierw od rana 
uczestniczyliśmy w Gminnej Grze 
Powstańczej na terenie Nadarzyna. 
Organizował ją Szczep Wataha razem 
z Urzędem Gminy i NOK. Chodzi-
liśmy po Nadarzynie i wypełnialiśmy  
konspiracyjne zadania nawiązujące do 
czasów Powstania Warszawskiego.  

Z ułożonych puzzli wyszedł plakat 
ze znakiem Polski Walczącej, który 
niepostrzeżenie wieszaliśmy na drze-
wie. Na środku rynku, z pomocą har-
cerki z gitarą, śpiewaliśmy „Pałacyk 
Michla” i wychodziło nam to bardzo 
dobrze. W pobliskim lokalu gastro-
nomicznym dostaliśmy blankiety fał-
szywych dokumentów i sami je wy-
pełnialiśmy. Obok kościoła ćwiczy-
liśmy rzucanie granatami. Z pomocą 

Harcerskie rajdy na początek roku młodych strażaków przypominaliśmy 
sobie zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Na koniec odszukaliśmy 
na targu łączniczkę z  zaszyfrowaną 
wiadomością, którą rozszyfrowaliśmy 
i zanieśliśmy do następnego punktu. 
W patrolu szła piątka zuchów i szóst-
ka harcerzy pod opieką dwóch mam. 
Gra była ciekawa, tylko tempo zbyt 
szybkie – ale musieliśmy zdążyć na 
następny rajd…

I zdążyliśmy.  W Pruszkowie miał 
miejsce Harcerski Start, czyli uroczy-
sty początek roku w gronie całego 
hufca. Tutaj było mniej chodzenia, 
a więcej zadań. Wszystko odbyło-
się na łące zarośniętej wysoką trawą, 
gdzie rozstawiono punkty. W każdym 
z nich dowiedzieliśmy się o jednym 
ważnym wydarzeniu historycznym  
z minionego wieku. A potem były 
drożdżówki, uroczysty apel i zabawa 
na festynie… a tam dmuchańce, wata 
cukrowa, koncert i oczywiście gro-
chówka.

 
pwd Marta Kuczewska

Marzena Wąsiewicz

Gimnazjum w Nadarzynie - rajd rowerowy 

W dniu 20 września chętni gimna-
zjaliści mieli okazję przejechać pobli-
skie szlaki rowerowe i zdobyć wiedzę 
na temat wybitnego polskiego ma-
larza – Józefa Chełmońskiego. Rajd 
rowerowy: „Babie Lato” w 100-lecie 
śmierci Józefa Chełmońskiego roz-
począł się spod gimnazjum, skąd 
po rozdaniu materiałów do zaba-
wy historycznej uczestnicy udali się  

,,Etiuda Powstańcza 
1944”

W dniach 2 i 7 października 
2014 r. w Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II w Nadarzynie wystawione 
zostało przedstawienie pt. ,,Etiuda 
Powstańcza 1944’’. 

Autorem scenariusza była Weron-
ika Rec (absolwentka  gimnazjum), 
reżyserami p. Małgorzata Rec  
i p. Katarzyna Onyszk,  oprawa 
muzyka i opieka techniczna -  
p. Marek Żwirski.  W przedstawie-
niu zaprezentowali się uczniowie 
klasy III d, III e, a także uczniowie 
klasy I d.

Podczas spektaklu w dniu  
7 października gościem honorowym 
była Maria Stypułkowska – uczest-
niczka Powstania Warszawskiego, 
harcerka Szarych Szeregów. 

red.

w stronę Książenic, 
a następnie do 
Adamowizny. Tutaj 
dzięki uprzejmości 
obecnych właści-
cieli uczestnicy raj-
du mogli zwiedzić 
dworek, w którym 
mieszkał Mateusz 
Chełmoński – brat 
słynnego malarza. 
Następnie ruszono 
leśnymi ścieżkami 
do Kuklówki, gdzie 

czekała na wszystkich grochówka  
i możliwość sprawdzenia zdobytej 
wiedzy podczas rozwiązywania krzy-
żówek. Gratulujemy odważnym! 

Magdalena Milczarek 
– nauczyciel w – f w Gimnazjum; 

organizator rajdu

Fot. arch. SP Kostowiec

Fot. arch. Gimnazjum
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Kartę będzie mogła otrzymać 
każda dorosła osoba mieszka-
jąca na terenie gminy i płacąca 
podatki w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie.

Karta mieszkańca nie jest nowatorskim po-
mysłem. Karty takie posiadają już mieszkańcy 
Sopotu czy Warszawy. Z doświadczenia tych, 
którzy już takie karty wprowadzili wynika, że 
na inicjatywie tej skorzystali zarówno posiadacze 
kart, partnerzy programu jak i struktury lokalne. 
Posiadacze karty zyskują atrakcyjne rabaty. 
Zwiększone zainteresowanie towarami i usługa-
mi objętymi zniżkami oznacza  większe obroty 
czyli dochody placówek. Z kolei informacja o fir-
mach partnerskich na stronach Urzędu Gminy 
oraz oznakowanie placówek logo projektu ko-
rzystnie wpływa na promocję i wizerunek firm.

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

Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z 
Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie 
podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu 
Gminy (parter, pokój 200) lub w sposób elek-
troniczny - zeskanowany wniosek należy prze-
słać na adres karta@nadarzyn.pl

Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgła-
szanie się do Urzędu Gminy Nadarzyn - Refe-
rat Promocji (I piętro, pokój 238) do podpisania 
porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg 
dla posiadaczy Karty.

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców oraz lokalnych przedsiębiorców 
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 asortyment od 8 
września 2014 r.
3. Szkoła Języków Obcych „Arkadia”, 
Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn; 10% 
język angielski, język hiszpański, język 
francuski, język rosyjski, 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 kosmetykiem 

fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, an-
tystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta od 8 .09.2014 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 ko-
smetyków po wybraniu usługi koloryza-
cji od 8.09.2014 r.

10. Szkoła Muzyczna „Animato”,  
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne od  
8 września 2014 r.
11. Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny za-
kres usług od 8 września 2014 r.

12. Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe; 
od 15 września 2014 r.
13. Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, ga-
stronomiczne, konferencje od 8 wrze-
śnia 2014 r.
14. Salon Piękności „Eli”,  
ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 

5% ogólny zakres usług od 8 .09.2014 r.

15. Gminny Ludowy Klub Sportowy, 
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa 
N a d a r z y n . 
50% wstęp 
na imprezy 
sportowe or-
g an i zowane 
przez GLKS, 
30% składki 
członkowskie 
5% obozy sportowe organizowane 
przez GLKS, 5% zakup sprzętu spor-
towego w firmach będących partnera-
mi technicznymi GLKS od 15 września 
2014 r.
16. Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów sportowych; 
50% wstęp na imprezy organizowane 
przez GOS od 15 września 2014 r.

17. Ludowy Klub Sportowy 
Orzeł Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 50% wstęp na imprezy 
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  01.10.2014 r.

19. Matecznik „Mazowsze”, 
Otrębusy.

Karta Nadarzyniaka
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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% biżu-
teria od września 2014 r.
26. Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
sklepy internetowe od dnia 25.09.2014 r.
27. Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 
10% taniec, fitness, sztuki walki,10% 
masaż, 10% Cross Maraton Nadarzyn
 od 5 października 2014 r.
28. Sklep internetowy z zabawkami. 
www.memoland.pl; 5% zabawki i akce-
soria dla dzieci z wyłączeniem produk-
tów aktualnie promowanych od 7 paź-
dziernika 2014 r.

29. Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług od 
13 października 2014 r.
30. PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10% 
łącze internetowe 8/512; 8%  łącze 
internetowe 6/512 od 14 października 
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.

Pragnę podziękować p. Januszowi Grzybowi - Wójtowi Gminy Nadarzyn, 

Pracownikom UG, a także p. Danucie Wacławiak -  Przewodniczącej 

Rady Gminy Nadarzyn oraz Radnym za słowa otuchy i wyrazy szczerego 

współczucia z powodu śmierci brata. 

Iwona Malinowska z rodziną  

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

  W dniu 18 października 2014 r.  
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultu-
ry monodramem pt. „Cisza to ja”, 
w wykonaniu Jacka Kawalca odbyła 
się inauguracja II Nadarzyńskich Dni 
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.

   Kolejnymi etapami działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień będą spektak-
le teatralno - profilaktyczne w Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie, Szkole 
Podstawowej w Ruścu, w Gimnazjum  
w Nadarzynie; warsztaty mające na 
celu rozwijanie umiejętności skutec-
znej obrony przed agresją i przemocą 
oraz nauczenie się praktycznych 
umiejętności pomagania innym  
w sytuacji agresji i przemocy 
oraz nauczenie się praktycznych 
umiejętności pomagania innym w 
sytuacji agresji i przemocy w Szkole 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej  
i w Młochowie. Ponadto cykl war-

sztatów z uczniami rodzicami  
i kadrą pedagogiczna w szkole  
podstawowej i gimnazjum w Nadarzynie.
Ponadto, wzorem ubiegłego roku 
planujemy zorganizowanie „Dnia Drzwi 
Otwartych” tj. spotkania m.in. z terapeutą 
uzależnień, psychologiem, prawnikiem, 
przedstawicielem AA i DDA, Al.-
Anon. Mamy nadzieję, że nasze zapro-
szenie przyjmie również ojciec Piotr  
z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości  
w Zakroczymiu, z którym współpracę, 
bardzo cenimy sobie.
    W ramach II NDP również tak jak 
w zeszłym roku będziemy wspólnie 
świętować tym razem XVI rocznicę 
powstania grupy wsparcia AA „Kle-
mens”.  Na ten dzień zaplanowana 
jest Msza św., otwarty mityng oraz 
spotkanie przy muzyce.
 

Krystyna Masłowska 
– Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

II Nadarzyńskie Dni Profilaktyki 

i Zdrowego Stylu Życia
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

• W dniu 8 września 2014 r. około 
godz. 1.35 policjanci z Nadarzyna, 
udali się na interwencję zgłoszoną 
przez właściciela posesji, na której 
posiada on nieczynny „szrot” samo-
chodowy. Zgłaszający poinformo-
wał policjantów, że śpiąc w przycze-
pie kempingowej, zauważył trzech 
nieznanych mu mężczyzn, którzy 
rozkręcali i zabierali podzespoły  
z jego samochodów. Po udaniu się we 
wskazane miejsce policjanci, dokona-
li zatrzymania trzech mieszkańców 
Łodzi, przy których znaleźli przed-
mioty wycenione przez pokrzywdzo-
nego na kwotę około 1.000 zł. Przy 
jednym z zatrzymanych, policjanci 
ujawnili dokumenty stanowiące wła-
sność innej osoby i skradzione jej  
w listopadzie 2013 r. Zatrzymanych 
mężczyzn osadzono w policyjnym 
areszcie, po czym wszystkim przed-
stawiono zarzut usiłowania kra-
dzieży, a jednemu z nich dodatko-
wo zarzut ukrywania dokumentów, 
którymi nie miał prawa rozporzą-
dzać. Mężczyźni za zarzucone prze-
stępstwa odpowiedzą przed Sądem  
w Pruszkowie.
• W dniu 19 września 2014 r. oko-
ło godz. 1.00 policjanci z Nada-
rzyna podjęli interwencję wobec 
dwóch mężczyzn, przebywających 
pod wiatą przystanku autobusowe-
go przy ul. Kościelnej w Nadarzynie. 
W trakcie czynności, przy jednym  
z nich, policjanci znaleźli torebkę 
foliową z zawartością jednej porcji 
narkotyku (haszysz). Andrzej B. zo-
stał zatrzymany i po nocy spędzonej  
w policyjnym areszcie, usłyszał zarzut 
posiadania środka odurzającego, za 
co grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 3.
•  W dniu 23.09.2014 r. około godz. 
20.20, policjanci z Komisariatu Policji  
w Nadarzynie podjęli kontrolę kie-
rującego samochodem Ford Mon-

deo, którego sposób prowadzenia 
samochodu wskazywał, że może on 
znajdować się w stanie nietrzeźwo-
ści. Jednakże badanie na zawartość 
alkoholu wykazało, że jest on trzeź-
wy. Podczas interwencji mężczy-
zna zachowywał się nerwowo i nie 
odpowiadał logicznie na pytania.  
W związku z postawą 31-latka policjan-
ci dokonali kontroli jego samochodu.  
W jej wyniku znaleźli torebkę folio-
wą z zawartością kilkunastu gram su-
szu roślinnego. Ponieważ zaistniało 
przypuszczenie, że jest to substancja 
zabroniona, mężczyzna został zatrzy-
many. Po przyjeździe do jednostki 
policjanci sprawdzili testerem zakwe-
stionowany środek z wynikiem „ma-
rihuana”, dokonali także jego ważenia 
oraz zabezpieczenia do dyspozycji 
prokuratora.  Po sporządzeniu doku-
mentacji kierujący został umieszczony 
w policyjnych pomieszczeniach. Od 
zatrzymanego pobrano krew, celem 
ustalenia w toku badań chemicznych, 
czy prowadził on samochód pod 
wpływem środków odurzających.

   Ponadto we wrześniu 2014 r. po-
licjanci Komisariatu Policji dokona-
li zatrzymania sprawcy naruszenia 
tajemnicy korespondencji, czterech 
sprawców kierowania pojazdami  
w ruchu drogowym w stanie nietrzeź-
wości lub po użyciu alkoholu, trzech 
osób poszukiwanych oraz osoby 
kierującej pojazdem mechanicznym 
wbrew sądowemu zakazowi.
Policjanci Komisariatu Policji w Nada-
rzynie prowadzą czynności wykrywcze  
w dotąd niewyjaśnionych sprawach 

kryminalnych, do których doszło na 
terenie naszej Gminy we wrześniu 
2014 r. i tak:
- w dniu 11 września 2014 r. w godz. 
14.00 - 16.00 w Ruścu przy ul. Środko-
wej, nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do domu jednorodzinne-
go, skąd po uprzednim wyważeniu okna 
skradł pieniądze i złoty łańcuszek, 
- w nocy z 13 na 14 września 2014 r.  
w Młochowie przy al. Kasztanowej, nie-
znany sprawca dokonał kradzieży z wła-
maniem do pomieszczenia gospodar-
czego, z którego skradł piłę marki Stihl.
Przypominam Państwu, że Ko-
menda Stołeczna Policji urucho-
miła specjalną linię telefoniczną 
dla tych osób, które podejrzewają, 
że mógł do nich zatelefonować 
oszust podający się za „wnucz-
ka”, „krewnego” lub „policjanta – 
funkcjonariusza CBŚ”. Nie dajmy 
przestępcom szansy! Nie pozwól-
my, aby zabrali oszczędności ży-
cia! Na Państwa sygnały policjan-
ci czekają przez całą dobę. Telefo-
nować można pod nr 22 60 33 222.

  Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących 
pozostawać w zainteresowaniu Poli-
cji, a zdecydują się na ich przekazanie, 
gwarantujemy pełną anonimowość. 
Wszelkie informacje oraz niepokoją-
ce sygnały związane z Państwa bez-
pieczeństwem, proszę zgłaszać bez-
pośrednio do Dyżurnego Komisaria-
tu Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 22  
729 81 77.

Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza na wieczór autorski

Kazimierza Lindy

„Lirycznie i satyrycznie”
- 6 listopada 2014, 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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Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00.

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00-15:00.
Wzorem lat ubiegłych, wspólnie 

z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Nadarzynie Straż Gminna 
brała udział w działaniach pod nazwą 
„Bezpieczna droga do szkoły 2014”. 
Zadaniem strażników było dbanie  
o porządek publiczny oraz zapo-
bieganie wszelkim nieprawidłowo-
ściom w okolicy szkoły podstawowej 
w Nadarzynie. W ramach swoich 
obowiązków strażnicy przed roz-
poczęciem roku szkolnego zgłaszali 
do właściwych instytucji nieprawi-
dłowości związane z infrastrukturą, 
które były niezwłocznie usuwane. 
Ponadto przypominali najmłod-
szym zasady bezpiecznego poru-
szania się na drogach a opiekunów 
informowali o zmianach przepisów 
Ustawy Prawa o Ruch Drogowym  
w zakresie ruchu pieszych. Zgodnie 
z nowelizacją ustawy, pieszy po-
ruszający się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym jest obowiązany uży-
wać elementów odblaskowych  
w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu, chyba że po-

rusza się po drodze przeznaczo-
nej wyłącznie dla pieszych lub 
po chodniku. Przepis ten jest o tyle 
istotny, że dni stają się coraz krótsze  
a właśnie w okresie jesiennym 
wzrasta liczba wypadków drogo-
wych z udziałem pieszych, tak więc 
ustawodawca chcąc zadbać o bez-
pieczeństwo uczestników ruchu 
obliguje ich do wyposażenia się  
w odpowiednie elementy odblaskowe. 
Badania wskazują, że osoba posiadają-
ca światło odblaskowe jest widoczna 
z odległości 10 razy większej niż bez 
odblasku, co jednak nie daje 100 % za-
bezpieczenia przed wypadkiem.. 

Stąd apel do opiekunów, by eduko-
wali swoje dzieci w zakresie właściwe-
go poruszania się po drogach (drogą 
bez chodnika idziemy lewą stroną  
w przeciwnym kierunku do pojaz-
dów), mówili o zakazie wbiegania na 
jezdnię oraz wchodzenia na przejście 
dla pieszych bez upewnienia się, czy 
nie nadjeżdża pojazd. Nie wolno ba-
gatelizować tych spraw ale ważne jest 
również, by samemu w obecności 
dzieci nie popełniać wykroczeń. 

Niewłaściwe zachowanie doro-
słych może doprowadzić do lekce-
ważącego stosunku do obowiązu-
jących norm, a co za tym idzie nara-
żenia się na różnego rodzaju przy-
kre sytuacje. Pamiętajmy, że dzieci  
w ramach zajęć szkolnych uczestniczą 
w różnych spotkaniach, gdzie wpajane 
są im zasady bezpiecznego i zgodnego  
z prawem zachowania się na drogach 
a autorytet rodzica, który te zasady 
łamie może zostać mocno nadszarp-
nięty.

Od pewnego czasu wpływają do 
naszej jednostki zdjęcia nadsyłane 
przez mieszkańców gminy oraz oso-
by poruszające się jej drogami, na 
których widać jak bezmyślnie łamane 
są przepisy. Notoryczne parkowanie 
pojazdów przed posesją zastawiając 
tym samym całą szerokość chodnika.  
W stosunku do sprawców wyciągane 
są stosowne konsekwencje. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pie-
szych w naszej Gminie, Urząd Gminy 
wraz z firmą 3M przygotowali dla naj-
młodszych uczniów odblaskowe breloki.

W dniu Święta Edukacji, przedsta-
wiciele władz samorządowych wraz 
ze Strażą Gminną rozdali łącznie 1444 
„odblaski” we wszystkich publicznych 
placówkach oświatowych.

W związku z nowelizacją prawa  
o ruchu drogowym, wszyscy piesi 
poruszający się po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym, mają obo-
wiązek noszenia odblasków.

Elementami odblaskowymi mogą 
być przedmioty doczepiane do ubra-
nia, opaski, kamizelki oraz smycze. 
Odblaski zaleca się umieszczać na 
wysokości kolan, dłoni, w okoli-
cy środka klatki piersiowej i pleców. 
Wówczas będziemy mieli pewność, 
że są dobrze widoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 
    Warto przypomnieć, że po zmro-
ku pieszy ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego pojaz-
dem z odległości około 40 metrów. 
Natomiast osoba piesza, mająca na 
sobie elementy odblaskowe, staje się 

widoczna nawet z odległości 200 me-
trów. Te dodatkowe metry pozwala-
ją kierowcy wyhamować i bezpiecznie 
ominąć pieszego.

Drodzy mieszkańcy, 
zadbajmy o bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich, 
bądźmy widoczni po zmierzchu!

Gmina Nadarzyn - Bądź widoczny, bądź bezpieczny!

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

Materiał filmowy 
na temat akcji na 
ITVNadarzyn: 

red.
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

Potrzebny pracownik lub uczeń na stanowisko fryzjer 
do Salonu Urody w Rozalinie. Tel. 503 588 048

Mieszkanie do wynajecia 53m2; ul. Górna 3, Rusiec. 
Tel. 22 739 82 18

Kupię mieszkanie do 50m2 w Nadarzynie lub okolicy. 
Kontakt:  602 261 301; 607 825 013
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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

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7) 
zatrudni fryzjerkę. Tel. 664 551 498

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 

Język niemiecki dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
- dojeżdżam. Tel. 604 267 811
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Język angielski.  W każdym zakresie - dojeżdżam. 
Tel. 505 460 026

Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki.  Tel. 503 790 338

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

Doświadczony psycholog dziecięcy, 
terapeuta osób dorosłych w Nadarzynie. 

Tel. 608 322 508

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

z zapasowym silnikiem. Tel. 511 505 265

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.
Inspektor nadzoru, inwestor zastępczy, kierownik budo-

wy. Tel. 506 800 200  www.axisprojekt.pl

Język angielski.  Wszystkie poziomy, 
przygotowanie do egzaminów. 

Tel. 508 221 420
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii...  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 roku peregrynacji kopi obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, w Pa-
rafii Św. Klemensa w Nadarzynie orga-
nizowane są pielgrzymki pod przewod-
nictwem księdza Jerzego Jędrzejewskie-
go, do cieszących się łaskami Sanktu-
ariów Maryjnych.

Szlakiem comiesięcznych pielgrzy-
mek we wrześniu 2014r zwiedziliśmy 
sanktuaria na Litwie z którą łączy nas 
od XIV wieku wspólna historia Unii 
Polsko - Litewskiej.

W Trokach zwiedziliśmy: otoczony 
licznymi jeziorami XIV wieczny zamek 
będący starą siedzibą książąt litewskich, 
oraz świątynię pod wezwaniem Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny uko-
ronowanej w XVIII na patronkę Litwy.

W Wilnie położonym nad rzeką Wi-
lią szliśmy śladami królów polskich oraz 
znamienitych Polaków którzy tu żyli  
i tworzyli. Zobaczyliśmy ruiny zamku, 
starówkę, wielki Pałac Prezydencki, 
wiele wspaniałych świątyń, zabytków 
sakralnych i Uniwersytet Wileński. 

Złożyliśmy wieniec, zapaliliśmy zni-
cze, oddaliśmy cześć przed grobem 
matki i sercem marszałka Józefa Pił-

sudskiego oraz na grobach Polaków 
poległych i pochowanych na Wileńskiej 
Rossie.

Uczestniczyliśmy w Mszach świętych: 
przed ołtarzem Matki Boskiej Trockiej 
patronki Litwy; Matki Boskiej Ostro-
bramskiej ukoronowanej dwiema pa-
pieskimi koronami u stóp której modlił 
się papież Jan Paweł II;  w sanktuarium 
przed oryginałem Obrazu Jezusa Miło-
siernego jednocząc się w modlitwach  
z rodzinami i społecznością Nadarzyna. 
Msze celebrował ksiądz Jerzy Jędrze-
jewski organizator i opiekun naszych 
pielgrzymek. 

Odwiedziliśmy Kowno u zbiegu rzek 
Niemna i Wilii z pięknym ratuszem 
będącym siedzibą władz litewskich  

w okresie międzywojennym, starówką, 
starym zamczyskiem, licznymi kościo-
łami i największą litewską archikatedrą 
w której papież Jan Paweł II 1993 roku 
odprawił Mszę św. Na pamiątkę zrobi-
liśmy zdjęcie pod pomnikiem papieża 
Polaka.                                                                        

Z radością informujemy, że we 
wrześniu 2014 Sakrament Chrztu 
przyjęły: Isabel Kukliński, Maja 
Witkowska, Antoni Grabarczyk, 
Jakub Dworzyński, Kalina Sokolińska, 
Stanisław Tutaj, Aleksandra 
Kuczyńska, Kajetan Wala.

Sakramentalny Związek Małżeński 
we wrześniu zawarły następujące 
osoby: Piotr Banasiak – Aleksandra 
Bartoszek, 
Piotr Niedolistek – Dominika Struzik, 
Trent Rosen – Iwona Marciniak, 
Krzysztof  Siwiec – Beata Puszko. 

Z przykrością informujemy, że we 
wrześniu odeszli z naszej Parafii: 
śp. Janusz Siedlecki, śp. Tomasz 
Jurkowski, śp. Krystyna Januszkiewicz, 
śp. Helena Baur, śp. Janina Szamota, 
śp. Janina Kołsut.  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych  
z naszych rodzin.

Dziękując za zaangażowanie w organi-
zację pielgrzymki pragnę szczególnie po-
dziękować ks. dziekanowi i proboszczo-
wi Andrzejowi Wieczorkowi, ks. Jerze-
mu Jędrzejewskiemu, Władzom Gminy 
Nadarzyn, panu Piotrowi Kozłowskie-
mu Prezesowi PKN, panom kierowcom 
Marcinowi i Pawłowi oraz wszystkim 
którzy aktywnie przyczynili się do stwo-
rzenia modlitewnej i historycznej oprawy 
pielgrzymki w imieniu pielgrzymujących 
- serdeczne Bóg zapłać.  

Zofia Latkowska
 Zofia Latkowska
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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 

Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:
ZAJĘCIA 

KOMPUTEROWE 
DLA SENIORÓW

  W ramach projektu “Polska cyfrowa 
równych szans” Biblioteka zamierza 
zorganizować spotkania z Latarnikiem 
cyfrowym. Zajęcia będą przeznaczone 
dla osób w wieku 50+ i będą poruszać 
następujące aspekty:
- komputer dla początkujących,
- film w komputerze,
- fotografia w komputerze,
- muzyka w komputerze.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z Biblioteką.

MATYS M.: Ab-
surdy PRL-u
 Podobno aresz-
towano Trubadu-
rów. Przed mię-
snym śpiewali: 
„Znamy się tylko 
z widzenia”. Trud-
no sobie dziś wy-

obrazić, jak funkcjonował PRL 
– to najbardziej tajemniczy czas  
w powojennej historii polskiego społe-
czeństwa i państwa. Czas, kiedy wszę-
dzie ustawiały się kolejki, bez względu 
na to „za czym kolejka ta stoi” – jak 
śpiewała Krystyna Prońko. Zagadki 
z tamtych lat do dziś fascynują. Piotr 
Lipiński i Michał Matys rozwiązują 
najbardziej niedorzeczne z nich. Dla-
czego w PRL-u brakowało papieru 
toaletowego i cukru? Kto zjadł mię-
so? Jak dolar stał się w Polsce drugą 
walutą? Co działo się z nastolatkami, 
którzy nagle znikali z ulic? Kto doko-
nał napadu stulecia? W jaki sposób na 
warzywach można było zbić fortunę?  
I największa zagadka: jak to się stało, 
że PRL w ogóle był w stanie istnieć?

STASIUK A.: 
Wschód

N a j n o w s z a 
książka Andrzeja 
Stasiuka to niezwy-
kły zapis podróży 
na Wschód – po-
dróży we wspo-
mnienia do ob-
razów z dzieciństwa spędzanego  
u dziadków na Podlasiu i podróży tam, 
skąd wyszły oddziały Czyngis-chana, 
tam, gdzie historia jest jak geologia  
i tektonika: nieunikniona, nieprzewi-
dywalna, miażdżąca, tam, gdzie lucy-
ferycznym blaskiem świeci nowa po-
tęga – do Rosji, Chin i Mongolii. To 
próba uchwycenia cienia Wschodu, 
który na nas pada. Opowieść o tęsk-

nocie, pragnieniu i strachu. I o tym, jak 
umyka przestrzeń, a powraca pamięć. 
KRAJEWSKI M.: 
Władca liczb 
  Zmęczony ży-
ciem Popielski 
dostaje nowe 
zlecenie. Proste 
z pozoru śledz-
two w sprawie 
syna pewnego 
hrabiego zaczy-
na zupełnie nowy rozdział w historii 
detektywa i miasta. Wrocław staje się 
przejściem do mrocznego świata, nie-
bezpiecznym labiryntem. Wystarczy  
o niewłaściwej porze znaleźć się w nie-
właściwym miejscu i otwiera się brama 
do piekieł. Tutaj okrucieństwo nie ma 
granic. Tutaj śledzisz każdy gest two-
jego oprawcy. Tutaj zaczynasz żyć we-
dług jego reguł.
CZYŃSKA M.: 
Najpiękniejsze 
kobiety z obra-
zów. Prawdzi-
we historie. Gdy 
żona Vermeera 
sprzedawała pie-
karzowi ostatnie 
obrazy męża, by 
wyżywić ósemkę 
swoich dzieci, od dawna już nie mia-
ła słynnych kolczyków, które widnieją 
między innymi na obrazie „Dziewczy-
na z perłą”. Samobójstwa z miłości, 
wielkie namiętności i okrutne zdrady. 
Rodzinne tajemnice, o których się nie 
mówi. Historie kobiet z obrazów są za-
skakujące i do bólu prawdziwe. Często 
pełne ciepła. Czasem tragiczne. Zawsze 
fascynujące. Za każdym obrazem, który 
podziwiamy, kryje się prawdziwe życie. 
Pełne pasji, erotyzmu i oddania malar-
stwu. Niezwykłe osobowości, femmes 
fatales, kobiety wyzwolone, muzy. To nie 
przypadek, że właśnie one pozowały do 
najsłynniejszych obrazów. Wszyscy zna-
my ich twarze. Czas poznać ich losy.

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Świetlice NOK
„Malowanie na bawełnie” 
- świetlica NOK w Urzucie

   11 września 2014 r. po raz kole-
jny gościliśmy Anię Balsam, która 
poprowadziła dla nas warsztaty nieustan-
nie cieszące się dużym zainteresowaniem 
- „Malowanie na bawełnie”. Dzieci, które 
brały udział w zajęciach z ogromnym 
zapałem i radością zdobiły przyniesione 
przez siebie koszulki. Powstały biedronki, 
kotki, konie, nietoperze, motylki i wróżki. 
Serdecznie dziękujemy Pani Ani.

„Biżuteria koralikowa - bran-
soletki” - świetlica w Urzucie

   Koraliki - małe i kolorowe kuleczki, 
a potrafią posłużyć do wyczarow-
ania przepięknej i bardzo efektownej 
biżuterii, o czym mieliśmy okazję 
przekonać się 7 października 2014 r. 
na  warsztatach, które poprowadziły 
dla nas instruktorki NOK, Jola 
Zalesińska i Monika Mazurek. 
Tłumnie przybyłe na spotkanie dzieci 
miały okazję wykonać swoją autorską 
biżuterię. Młodsi artyści „oswajali” 
bransoletki koralikowe na żyłce, 
starsi używali igły i nitki. Zabawa 
była tak fantastyczna, że nawet jedna  
z mam dała się zaprosić do udziału 
w koralikowym szaleństwie. Prawdzi-
wym „hitem” warsztatów okazały się 
bransoletki wykonywane „w wężu”. 
Wszystkie prace można obejrzeć  
w galerii zdjęć świetlicy w Urzucie na 
www.nok.pl.

Bardzo dziękuję paniom prowadzącym  
i uczestnikom za poświęcony czas i owocne 

warsztaty.

 Agnieszka Sokołowska
 Instruktor Świetlicy NOK w Urzucie

Malowanie światłem 
-  świetlica w Młochowie

 7 października w naszej świetlicy 
odbyły się warsztaty malowania 
światłem, prowadzone przez panią 
Julię Karasiewicz. Chętnych do za-
bawy nie zabrakło. 
  Punktualnie o 19:00 zgasiliśmy 
światło, chwyciliśmy za latar-
ki i na dwie godziny zamieniliśmy 
świetlicę w magiczne miejsce, w którym 
rządziła dziecięca fantazja, która jak 
wiadomo nie ma granic. Powstały 
dzieła, których nie sposób nazwać, 
których nie można sklasyfikować  
w żadnej dziedzinie, a to wszystko 
za sprawą niczym nieskrępowanej…
wyobraźni!!! 

Danuta Strzelczyk-Żyta, Marcin Szwed
Instruktorzy świetlicy

Szkoła Dla Rodziców
„Kocham i wymagam, 

czyli jak skutecznie 

porozumiewać się z dziećmi”

  Proponujemy trening umiejętności 
wychowawczych w formie cyklu warsz-
tatów dla rodziców i opiekunów dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Grupa: min.10 osób; max 15 osób. Pro-
gram będzie realizowany raz w tygodniu, 
w cyklu 10 spotkań  2,5–3 godzinnych 
lub trzech 8 godzinnych sobotnich war-
sztatów. Dodatkowo, po zakończeniu 
cyklu, przewidziano konsultacje dla rod-
ziców. Trening opiera się na programie 
stworzonym na podstawie metod autorek 
znanych publikacji dla rodziców A. Faber 
i E. Mazlish, zaadaptowanych do polskich 
warunków oraz T. Gordona „Wychow-
anie bez porażek” a także treningu 
asertywności i Analizy Transakcyjnej.
Prowadzące: Małgorzata Wójcik 
- Szybińska. Mama trzech córek (14, 
12 i 9 lata), psycholog, trener Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała 
kilkanaście lat z młodzieżą i rodzicami 
w ośrodku socjoterapeutycznym, prowadzi 
szkolenia dla menadżerów firm. Była 
autorką i prowadzącą warsztaty dla rod-
ziców w ramach projektu „Warszawskie 
żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu” 
oraz trening metodą Faber & Mazlish dla 
rodziców szkół podstawowych. 
Dobromiła Lachendro - Fruga. 
Mama dwóch córek i syna (19, 16 i 11 
lat), pedagog szkolny w szkole podstawowej, 
terapeuta pedagogiczny, trener Franclin Covey 
Education, w tym „7 nawyków szczęśliwej 
rodziny” oraz programu „The Leader in 
Me”. Przez 3 lata była nauczycielem w szkole 
polonijnej. Organizator treningu umiejętności 
wychowawczych dla rodziców w szkołach, 
gdzie pracowała i pracuje.
Koszt udziału w cyklu warsztatów 
wynosi 400 zł od osoby, 600 zł od pary
(dla mieszkańców 300 zł/osoba, 500 
zł/para).
Miejsce: NOK,Pl. Poniatowskiego 42

Projekt pod patronatem
 Janusza Grzyba  - Wójta Gminy 

Nadarzyn dofinansowany 
przez Gminę Nadarzyn.

I spotkanie informacyjne –  
w listopadzie w Nadarzyńskim 

Ośrodku Kultury.
Szczegóły na www.nok.pl

Bal 
“Przetańczyć 

z Tobą...”
dla posiadaczy wygodnych butów, 
tych, którym zepsuł się telewizor, 

mających wszystkiego dość lub dość 
energii do znakomitej zabawy!!!

29 listopada 2014 r.
w godz. 17.00 – 23.00

oprawa muzyczna: zespół 
APERKUS !!!

Zapewniamy: Aromatyczną kawę, 
wyborną herbatę, muzykę 

do tańców wszelakich!
Wyżywienie oraz napoje we własnym 

zakresie.
Bilety do nabycia w sekretariacie 

NOK od 24 listopada. 
Liczba miejsc ograniczona.

Wstęp: 25 zł od osoby

Zapraszamy osoby pełnoletnie!!!
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Fikcja jak prawda, prawda jak  
fikcja... dwie zaskakujące 

historie w Nokowym Kinie

Aldona
Wszystko 

Zapraszamy 21 listopada 

o godzinie 19.00 
„Nie sądziłem, że młody reżyser zdoła 
ugryźć temat niepełnosprawności w nie-
banalny i interesujący sposób.” – pisze 
Mariusz Michalik na blogu www.au-
diowizualny.com. – „Moje wątpliwości 
szybko zostały rozwiane. (…) ‘Aldona’ to 
nad wyraz dojrzały film o młodej dziewc-
zynie w specyficznej sytuacji życiowej. Film 
o relacjach i potrzebie popularności w dobie 
mediów społecznościowych.” 
  W listopadzie gościem Nokowego 
Kina będzie Iwo Kondefer, miesz-
kaniec Nadarzyna, zapewne znany 
osobiście wielu widzom. Prócz do-
kumentu pt. „Aldona” zobaczymy 
również „Wszystko” – smutną 
komedię o samotności. Obie 
krótkometrażówki otrzymały Grand 
Prix Festiwalu OKFA (2011 i 2014) 
i oraz inne nominacje, wyróżnienia  
i nagrody. 
ALDONA: film dokumentalny; 
Polska, 2014; scenariusz i reżyseria: 
Iwo Kondefer; zdjęcia: Beata Ra-
koczy; montaż: Kacper Majewski; 
korekta barwna: Norbert Rudzik; 
udźwiękowienie: Kamil Radziszewski.
Opieka artystyczna: Jolanta Dylewska.
Produkcja: Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych ę i Fundacja LOTTO Milion 
Marzeń. 
  Iwo Kondefer – absolwent Przedszkola Fil-
mowego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii 
Filmowej Andrzeja Wajdy. Obecnie student 
reżyserii filmowej na Wydziale Radia i Tel-
ewizji im Krzysztofa Kieślowskiego w Kato-
wicach. W 2008 r. członek młodzieżowego 
jury na festiwalu filmowym Planete Doc 
Review.  Autor reportaży filmowych, jeden z 
nich – zrealizowany w ramach projektu Vid-
eonotacje – był prezentowany w ramach Doc-
Next na festiwalu IDFA w Amsterdamie. 
Scenarzysta i reżyser krótkometrażowych 
filmów fabularnych i dokumentalnych. Laureat 
wielu nagród na festiwalach kina niezależnego. 
Mieszkaniec Nadarzyna. O filmie Aldona 
mówi: Mój film dokumentalny opowiada  

o Aldonie Plewińskiej – młodej dziewczynie 
ze Śląska, o mocnym charakterze i ironic-
znym spojrzeniu na rzeczywistość. Aldona 
jest niepełnosprawna – urodziła się bez rąk  
i nogi. Pomimo tego próbuje zrealizować 
swoje marzenie o karierze fotomodelki. 
Chciałem zrealizować film o silnej kobiecie. 
To właśnie mocna osobowość i czasem zadzi-
orny charakter najbardziej zainteresowały 
mnie w Aldonie. Razem z ekipą filmową: 
operatorką Beatą Rakoczy i montażystą 
Kacprem Majewskim, staraliśmy się na 
pierwszy plan wyciągnąć jej wewnętrzną 
energię i charakter. W swoim dokumencie 
chciałem pokazać osobę niepełnosprawną 
w inny sposób niż zwykle widzimy to  
w kinie czy telewizji – gdzie takie osoby  
z reguły pokazane są tylko przez pryzmat 
ich inności i jako bezbronne ofiary. Mam 
nadzieję, że w moim filmie udało mi się 
pokazać, że Aldona jest przede wszystkim 
silną dziewczyną i że to ona rozdaje karty.

WSZYSTKO: Polska, 2011; 
Reżyseria: Iwo Kondefer; Zdjęcia: 
Krzysztof  Werner Występuje: Marek 
Ławrynowicz
Film nagrodzony na wielu festiwalach 
kina niezależnego: m.in. Grand Prix 
Festiwalu OKFA 2011, pierwsze mie-
jsce w konkursie Śmiesznego Kina 
Niezależnego w Lubomierzu 2011, 
nominacja do  plebiscytu portalu 
Stopklatka i Kino Polska na Offowe 
Odkrycie Roku.

WSTĘP WOLNY!

Kino nokusiowe - 
Ożywiamy 

przedmioty!
Serdecznie zapraszamy dzieci  

i dorosłych na kolejne spotkanie  
z cyklu Kino Nokusiowe. Pokażemy 
kilka klasycznych już filmów 
krótkometrażowych. Wszystkie zre-
alizowano dość szczególną techniką 
animacji lalkowej - w każdym można 
zobaczyć „ożywione” przedmioty.  
W jednym są to guziki, w drugim 
kredki, piłka i kapelusz, w trzecim 
narzędzia, kable, zabawki i śrubki... 
Po projekcji zapraszamy na warsztaty 
animacji filmowej. Nasz gość - Julia 
Karasiewicz pokaże jak zaczarować 
przedmioty. Przyjdźcie i przynieście 
ze sobą jakąś rzecz z kuchni, dziecin-
nego pokoju, garderoby, warsztatu...  

- czarujemy 
23 listopada, 
o godz. 16.00 

GUZIK: Film animowany;produkcja: 
Polska, 1964; barwny, 7’30’’; reżyseria: 
Teresa Badzian. 
NIESPODZIANKA: film animow-
any, film lalkowy; produkcja:  Polska, 
1965; barwny, 10’30’’. Reżyseria: Te-
resa Badzian. 
PIESEK W KRATKĘ: film 
kombinowany - aktorsko-animowany
Produkcja: Polska, 1968; barwny,  
8 min. Reżyseria: Zofia Ołdak
 (www.filmpolski.pl )
Julia Karasiewicz (ur. 1992), miesz-

kanka Nadarzyna - studentka wydziału 
Sztuki Mediów na warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Swoje pierwsze 
kroki w dziedzinie plastyki stawiała  
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, będąc 
uczennicą szkoły podstawowej w Nadar-
zynie. W 2011 r. uczestniczyła w projekcie 
fotograficznym fot. ON, organizowanym 
przez ASP i Operę Narodową. 
Obecnie zajmuje się fotografią, sztuką video i 

animacją.  Współpracuje z firmą zajmującą się 
kreowaniem wizerunku - Profimage Studio. 

Cykl realizowany we współpracy ze  
Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie.

Wstęp wolny.

Z cyklu 
„Teatrzyk 
w walizce”

            9 listopada 
o godz. 16.00

 zapraszamy na 
przedstawienie muzyczne:

OPOWIEŚCI 
O STWORZENIU 

ŚWIATA
 

Przy dźwiękach harfy, piły, kalimby, gwizdków, 
grzechotek i innych przeszkadzajek Anna Bojara  
i Emila Raiter opowiedzą historie pochodzące z tradycji, 
wierzeń, mitów różnych kultur. Opowieści o Stworze-
niu Świata, to muzyczno - teatralna podróż w cztery  
strony Świata. Każdy kolejny kierunek to nowa opowieść, 
nowy muzyczny temat, nowy rytm i powstający na naszych  
oczach nowy Świat.
Wstęp: 5zł/dziecko

Rubrykę redaguje 
Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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Jacek Nowocień – Nauczyciel SP Rusiec

GLKS Nadarzyn - piłka siatkowa

 Występujące w polskiej ekstrakla-
sie  tenisa stołowego pingpongistki 
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn po 
czterech kolejkach  ligowych z dwoma 
zwycięstwami i dwoma porażkami 
zajmują 5 miejsce w ligowej tabeli.  

Pechowy okazał się mecz wyjazdowy 
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie  po 
4,5 godzinnej walce podopieczne Mar-
cina Kusińskiego przegrały  2-3 mając 
w końcówce kilka piłek meczowych.

W rozgrywanym w Krakowie  I Grand 
Prix Polski kadetek formą błysnęła uc-
zennica II klasy nadarzyńskiego Gim-
nazjum Wiktoria Ziemkiewicz, która 
w stawce ponad 70 zawodniczek zajęła 
III m.  Jej koleżanka klubowa Weroni-
ka Bożek uplasowała się na pozycjach 
17-24. Wynik „Wiki” zaowocował   
powołaniem jej do Reprezentacji Pol-
ski na Międzynarodowe Mistrzostwa 
Słowacji.

Więcej informacji o zawo-
dach, wynikach i startach 

młodych sportowców z GLKS 
Nadarzyn znajdą Państwo 

na stronie  
www.glksnadarzyn.pl.

6 października 2014 r. w auli  Szkoły 
Podstawowej w Ruścu odbyło się podsu-
mowanie X Biegu Lidii Chojeckiej. Przy 
akompaniamencie nauczycieli Tadeusza 
Rzepniewskiego (gitara) i Krzysztofa 
Marciniaka (organy) puchary  i nagrody 
wręczał Dyrektor Szkoły p. Marek Dołęga.
Szczególne podziękowania za pomoc finansową 
przy organizacji biegu dla Banku Spółdzielczego 
w Nadarzynie, a także Decathlon Warszawa 
Okęcie, Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej w Ruścu i Pani Henryki Pęzior. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

S P O R T

GLKS Nadarzyn 
-tenis stołowy

    Po wycofaniu się KPS Włocławek  
z rozgrywek II ligi seniorek, decyzją 
PZPS miejsce w tej klasie rozgrywkowej 
otrzymała drużyna seniorska GLKS 
Nadarzyn. Tym samym w sezonie 
2014/2015 kibice siatkówki będą mogli 
oglądać rozgrywki siatkarek na szcze-
blu centralnym. Terminarz meczy we 
własnej hali w tej lidze:
GLKS Nadarzyn - ŁKS SMS MG 13 
Łódź - 18.10.2014 (godz. 19.00)
GLKS Nadarzyn – NOSiR Nowy 
Dwór Maz. - 08.11.2014 (godz. 18.00)
GLKS Nadarzyn – ŁMLKS Łaskovia 
Łask - 22.11.2014 (godz. 18.00)
GLKS Nadarzyn – Mazovia  Warszawa 
- 29.11.2014 (godz. 18.00)
GLKS Nadarzyn – Wisła Warszawa 
10.01.2015 (godz. 18.00).

GLKS Nadarzyn – AZS AWF  UKSW  
W-wa - 24.01.2015 (godz. 18.00).
Zapraszamy fanów siatkówki na spotkania 

do hali widowiskowo – sportowej GOS 
przy ulicy Żółwińskiej 41 w Nadarzynie.

  Sekcja Piłki Siatkowej  GLKS 
Nadarzyn prowadzi ciągły na-
bór dziewcząt: roczniki 2002-2003  
(klasy VI - V szkoły podstawowej)  
„Mini – Siatkówka”; roczniki 2004-
2006 (klasy IV - II) „Akademia 
Siatkówki”; rocznik  2007 (klasy I) 
– „Pierwszy Krok”. Zapraszamy na 
zajęcia. Więcej informacji:  22  739 
75 26  lub  604 462 392

 Dariusz Zwoliński  
Prezes GLKS Nadarzyn 

 Dariusz Zwoliński  
Prezes GLKS Nadarzyn

BIEG GŁÓWNY O PUCHAR 
LIDII CHOJECKIEJ

Klasyfikacja generalna:
Dziewczęta:
1. Gabrysia Sobczak – V b; 2. Joanna 
Polski – V a; 3. Matylda Konarska – V a

X Bieg Lidii Chojeckiej
Chłopcy:
1. Filip Czapliński – V b; 2. 
Maks Walczyński – VI; 3. Maciek 
Dąbrowski – V a
Klasa V - 600 m dz
1. Gabrysia Sobczak – V b; 2. Joanna 
Polski – V a; 3. Matylda Konarska – V a
750 m chł:
1. Maciej Dąbrowski – V a; 2. Jonasz 
Sójka – V b; 3. Rysiek Wilner – V b
Klasa VI - 600 m dz
1. Kasia Małecka - VI; 2. Małgosia 
Ciemińska - VI; 3. Martyna Sojka – VI
750 m chł:
1. Maks Walczyński - VI; 2. Mateusz 
Kuch - VI; 3. Hubert Malewicz – VI

w powiecie. Z uwagi na to, że do eta-
pu międzypowiatowego kwalifikują 
się dwie drużyny, nadarzyńskie gim-
nazjalistki będą grały w tej fazie 
rozgrywek. Życzymy dalszych awansów.

Również w Raszynie chłopcy  
z nadarzyńskiego gimnazjum grali w tym 
dniu w mistrzostwach powiatu szkół 
gimnazjalnych zajmując miejsca 5-6. 

W dniu 15.10.2014 r. na kompleksie 
sportowym przy Szkole Podstawowej 
w Nadarzynie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Pruszkowskiego w piłce nożnej 
dziewcząt szkół gimnazjalnych. Wzięły 
w nich udział reprezentacje wszystkich 
gmin naszego  powiatu. Uczennice z Gim-
nazjum im. św. Jana Pawła II w Nadar-
zynie po bezbramkowym finale w pod-
stawowym czasie gry uległy dopiero  
w rzutach karnych, drużynie z Gminy 
Raszyn (2:0) zajmując drugie miejsce  

Piłka nożna - Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego Szkół Gimnazjalnych

Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu

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

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.
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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. 11:00-17:00 ogólnodostępne dla 
wszystkich. 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

“Wielki sport, wielkie marzenia, rozpoczynają się  
na lekcji wychowania fizycznego” - Dominika Leśniewicz

Jednym z priorytetów Ministerstwa Sportu i Turystyki jest 
systematyczne zwiększanie uczestnictwa polskiego społeczeństwa w sporcie 
oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. 
“Stop zwolnieniom z WF-u” to akcja, która ma na celu zachęcić uczniów do 
uprawiania sportu. Włączyły się w nią gwiazdy polskiego sportu. A w ramach 
nowej odsłony kampanii nakręcono już dwa spoty wideo z udziałem Anny Le-
wandowskiej. 
   Gmina Nadarzyn także dołączyła do akcji skierowanej przeciwko zwolnie-
niom z wychowania fizycznego. Jej Ambasadorką została mistrzyni Europy  
w Piłce Siatkowej, obecnie nauczyciel WF w nadarzyńskim Gimnazjum oraz 
trener GLKS Nadarzyn - Dominika Leśniewicz.

STOP zwolnieniom z WF-u

Magiczny świat baletu
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekcjami tańca klasycznego na spot-

kanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 28.10.2014 r. o godz. 17.30 
w sali konferencyjnej  SP w Nadarzynie (ul. Sitarskich 4). 
Zapraszamy do grup wiekowych: 5-6 lat; 7-9 lat; 9-12 lat.

Szczegółowe informacje i zapisy: 501 810 073

Materiał na temat akcji 
na ITVNadarzyn:

red.
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Świetlica w Wolicy - animacje z plasteliny

NOK w obiektywie...

Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

“Cisza to ja...”- monodram Jacka Kawalca

Inauguracja II Nadarzyńskich Dni 

Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia 

Piotr Domagała Trio 
- koncert jazzowy 27.09 2014 r.


