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Wybory
 samorządowe

Jubileusz 
Gimnazjum w Nadarzynie 

   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
Mieszkańcom Gminy Nadarzyn 

życzymy
spokoju, radości, czasu spędzonego 

w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze.
Z nadchodzącym Nowym Rokiem 

         dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności  
        i spełnienia marzeń.

Przewodnicząca
Rady Gminy Nadarzyn

Danuta Wacławiak 

Wójt Gminy Nadarzyn

Janusz Grzyb

Inwestycje 
Gminne
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Wiadomości Nadarzyńskie

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

Wybory samorządowe ‘2014 

W Gminie Nadarzyn – liczba wy-
borców uprawnionych do głoso-
wania (umieszczonych w spisie  
z uwzględnieniem dodatkowych formu-
larzy) w chwili zakończenia głosowania 
– 9823 osób. 
Liczba wyborców,  którym wydano karty 
do głosowania w ilości  - 6487. Łączna 
liczba głosów ważnych oddanych łącz-
nie na wszystkich kandydatów: 6324. 
Na poszczególnych kandydatów oddano 
następujące liczby głosów: Bernatowicz 
Ewa Agnieszka - 2846; Grzyb Janusz – 
3478. 
Z kart ważnych oddano 157 głosów 
nieważnych, w tym 61 z powodu posta-
wienia znaku „X” obok nazwiska dwóch 
lub więcej kandydatów, 96 z powodu 
niepostawienia znaku „X” obok nazwi-
ska żadnego kandydata. 

Wybory 
na Wójta Gminy 

Nadarzyn:

  W poniedziałek 1 grudnia 2014 r., 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Nadarzyn odbyła się I Sesja Rady 
Gminy Nadarzyn VII kadencji. 
 Podczas uroczystej sesji 
rozpoczynającej pracę nowej Rady 
Gminy wydane zostały zaświadczenia 
o wyborze radnych i wójta. 
   Następnie Radni oraz Wójt Janusz 
Grzyb złożyli ślubowanie. Wybrano 
Przewodniczącą Rady Gminy, którą 
została p. Danuta Wacławiak oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady, na które-
go wybrano p. Andrzeja Pietrzaka.

 Drodzy Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
Za nami wybory samorządowe. Serdecznie dziękuję za udzielone poparcie. 

Składam gorące podziękowania wszystkim, 
którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi 

i wspierali podczas trudnej kampanii wyborczej.
Wybierając mnie na kolejną kadencję, 

daliście mi Państwo wielki mandat zaufania. 
Wyrażona przez Was wola kontynuacji wspólnego działania 
ponad podziałami dla dobra nas wszystkich - zobowiązuje. 

Dołożę wszelkich starań, 
aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, 

a danego mi zaufania nie zawieść.

W tej kadencji będę współpracował z radnymi, 
którym leży na sercu dobro naszej Gminy i jej mieszkańców. 

Wierzę, że Oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. 
Czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!
Janusz Grzyb 

Wójt Gminy Nadarzyn
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Wybory do Rady Gminy Nadarzyn
Nr

okręgu
Okręg nr 1
Nadarzyn 

Okręg nr 2
Nadarzyn 

Okręg nr 3
Nadarzyn 

Okręg nr 4
Nadarzyn 

Okręg nr 5
Nadarzyn

Okręg nr 6
Strzeniówka

Okręg nr 7
Wolica

Janusz Grzyb
KWW

 „Ponad Podziałami”

Kucharski E. K. 
143

Szmel M.
196

Wacławiak D.
131 

Zdzebel E. 
148

Wójcicki 
A. 92

Pietrzak A. 
245

Żukowski 
J. 250

Bernatowicz Ewa 
Agnieszka

KWW Zielona 
Gmina – Nasz Dom

Miszczuk P. K. 
178

Zaborowski 
M.M. 265

Ciągło A. G. 
131

Walewski Sz. 
K. 71

Kapitan B. 
188

Karpiński 
M. 216

Koper D. 
141

KWW
 „Osiedle NSM” 

Wasilewski 
A. S. 129

KWW 
Niezależni Nadarzyn

Brzeczkowski 
S.M. 125

Słowik A. 112

KWW Arkadiusza 
Koper-Platforma 
Dla Nadarzyna 
KWW Krzysztofa 

Brańskiego 

KWW Pawła 
Ostaszewskiego

KWW 
Ryszard Kocot 

Kocot R. A. 68

KW Partia 
Demokratyczna  

- demokraci

Buczak G. R. 52

KW Platforma 
Obywatelska RP 

Makuch 
M.M. 85

KKW SLD Lewica Razem

Nr
okręgu

Okręg nr 8
Walendów

Okręg nr 9
Kajetany, Szamoty

Okręg nr 10
Rusiec

Okręg nr 11
Stara Wieś

Okręg nr 12
Urzut, Kostowiec

Okręg nr 13
Rozalin

Okreg nr 14
Młochów

Aprole Bieliny 
Żabieniec

Okręg nr 15
Krakowiany, Wola 

Krakowianska

Janusz Grzyb
KWW

 „Ponad 
Podziałami”

Burakowski 
K. P. 183

Wiśniewski 
W. W. 226

Karczmarczyk 
M.P. 173

Bajerska R. 
186

Jakubowski 
D. W. 150

Karolak S. 
260

Jakubowski 
A. B. 449

Perzyna J. P. 
154

Bernatowicz 
Ewa Agnieszka
KWW Zielona 
Gmina – Nasz 

Dom

Krasucka 
J.M. 100

Jach K. I. 
310

Ciemiński P. 
183

Wąsiewicz 
M. 265

Naskręt T.E. 
71

Krupiński 
M. 135

Książek J. 92

KWW
 „Osiedle NSM” 

KWW 
Niezależni 
Nadarzyn

KWW 
Arkadiusza 

Koper-Platforma 
Dla Nadarzyna 

Wojda A. 
59

KWW 
Krzysztofa 
Brańskiego 

Brański 
K.G. 106

KWW Pawła 
Ostaszewskiego

Ostaszewski 
P.M. 65

KWW Ryszard 
Kocot 

KW Partia 
Demokratyczna  

- demokraci
KW Platforma 

Obywatelska RP 
KKW  SLD 

Lewica Razem
Lisiński R. 
K. 96

Szczygieł 
I. 36

Twardowska 
M.A. 19



12 (189) grudzień 2014 5

Wiadomości Nadarzyńskie

Wybory do Rady Powiatu Pruszkowskiego
Do Rady  Powiatu Pruszkowskiego wybieranych było 27 radnych (z 243 zarejestrowanych kandydatów); wybierało ich 61 427 
wyborców w 5 okręgach wyborczych. Okręg nr 1 – Miasto Pruszków (10 mandatów); okręg nr 2 – Miasto Piastów (4 mandaty); 
okręg nr 3 - Gmina Michałowice, Gmina Nadarzyn (5 mandatów); okręg nr 4 – Miasto i Gmina Brwinów (4 mandaty); okręg 
nr 5 – Gmina Raszyn (4 mandaty). W okręgu wyborczym nr 3 (Nadarzyn – Michałowice) o mandaty radnego ubiegało się 45 
kandydatów, wybierało 13 533 wyborców (Nadarzyn – 6484 wyborców, Michałowice – 7049 wyborców). 

Wybrani Radni Powiatu Pruszkowskiego:

Nr 
listy

Nazwisko i imiona Głosów ważnych 
oddanych
Liczba:

 3 Beyer Magdalena Agnieszka (KW PiS) 1037

3 Borodzicz Ewa Zofia(KW PiS) 1360

20 Brzeziński Zdzisław Stanisław(KW MWS) 1210

3 Chmielewski Mirosław Dariusz (KW PiS) 1037
4 Cybulska Maria(KW PO) 1007
4 Dymura Stanisław(KW PO) 634

4 Gawkowska Karolina Dorota(KW PO) 664

3 Gołoś Maksym(KW PiS) 1725
4 Jastrzębski Grzegorz Wociech(KW PO) 1659
3 Klimaszewska Katarzyna Stanisława(KW PiS) 695
21 Kosiński Arkadiusz(KWW DW-PP) 934
20 Kurzela Andrzej Leszek (KW MWS) 531

21 Kuźmińska Agnieszka Maria (KWW DW-PP) 1702

20 Makowska Maria Anna (KW MWS) 356

4 Makowski Zbigniew Ryszard (KW PO) 411

3 Nowak Dariusz Tadeusz (KW PiS) 1468
20 Osiński Tomasz Michał (KW MWS) 446
4 Rajkowski Janusz Stanisław (KW PO) 549
20 Rymuza Krzysztof  (KW MWS) 986
3 Sipiera Zdzisław Tadeusz (KW PiS) 1984
4 Smolińska Elżbieta Anna (KW PO) 2097
21 Świercz Artur Mateusz (KWW DW-PP) 358
21 Wojciechowska Urszula Anna (KWW DW-PP) 656

3  Wróblewska Emilia Maria (KW PiS) 255

3 Zalewska Aurelia (KW PiS) 1565

3 Zaręba Andrzej Wiesław (KW PiS) 1921

4  Zielińska Zdzisława Maria(KW PO) 721

1. Krzysztof  Burakowski 
– okręg nr 8 (Walendów). 
2. Ciemiński Paweł 
– okręg nr 10 (Rusiec).
3. Jach Katarzyna 
– okręg nr 9 (Kajetany, Szamoty).
4. Jakubowski Andrzej 
– okręg nr 14 (Młochów).
5. Jakubowski Dariusz 
– okręg nr 12 (Urzut, Kostowiec).

6. Kapitan Bożena 
– okręg nr 5 (Nadarzyn).
7. Karolak Sylwester 
– okręg nr 13 (Rozalin).
8. Miszczuk Piotr 
– okręg nr 1 (Nadarzyn). 
9. Perzyna Jan
 – okręg nr 15 
(Krakowiany, Wola Krakowiańska).
10. Pietrzak Andrzej 

– okręg nr 6 (Strzeniówka).
11. Wacławiak Danuta 
– okręg nr 3 (Nadarzyn).
12. Wąsiewicz Małgorzata 
– okręg nr 11 (Stara Wieś).
13. Zaborowski Marcin 
– okręg nr 2 (Nadarzyn).
14. Zdzebel Elżbieta
 – okręg nr 4 (Nadarzyn).
15. Żukowski Jacek 
– okręg nr 7 (Wolica).

Skład Rady Gminy Nadarzyn VII kadencji:
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W wyborach samorządowych 2014 
do Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego 1 807 505 wyborców 
wybierało w 7 okręgach wyborczych 
51 radnych (spośród 985 kandydatów 
zarejestrowanych na 19 listach). 
W okręgu nr 7, który obejmował 
Powiat Pruszkowski (a więc i Gminę 

Nadarzyn) spośród 169 kandydatów 
zarejestrowanych na 13 listach, man-
daty mogło uzyskać tylko 10 osób 
(wybierało 354954 wyborców).

Poniżej radni wybrani do Sejmiku z okręgu 
obejmującego Gminę Nadarzyn:

Podziękowania 
dla Mieszkańców Walendowa

Szanowni Państwo, 
Chciałbym serdecznie 

podziękować 
wszystkim wyborcom, 

którzy wzięli udział 
w wyborach samorządowych 
i oddali na mnie swój głos. 

Zapewniam, że będę starał się 
nie zawieść Państwa zaufania, 

zaś moje obowiązki 
w Radzie Gminy Nadarzyn 

będę zawsze starał się 
wykonywać sumiennie oraz 
należycie, mając na uwadze 

przede wszystkim dobro 
naszych mieszkańców. 
Krzysztof Burakowski 

Wyniki wyborów (na wójta, do rady gminy, powiatu i sejmiku) podajemy na podstawie 
protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Nadarzyn 

i Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie 
oraz strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl).

Nr listy Nr na 
liście

Nazwisko i imiona

4 9 Gajewska Kinga Magdalena
3 4 Kawęcki Krzysztof
4 3 Koczorowska Jolanta Maria
3 1 Krupka Anna Maria
4 1 Rakowski Ludwik Jerzy
1 20 Ryś-Ferens Erwina Lilia
3 2 Sikora Anna Ewa
1 3 Stalińska Dorota Janina
3 3 Uściński Piotr Michał
1 1 Żelazowska Bożena Jadwiga

  

Komitet Wyborczy Wyborców „Ponad Podziałami” wraz z pełnomocnikiem 
Sylwestrem Zalesińskim  dziękuje wszystkim Mieszkańcom Gminy Nadarzyn, 

którzy 16 listopada oddali swoje głosy zarówno 
na kandydatów - z tego komitetu - do Rady Gminy,

 jak i za wyborem Wójta, Pana Janusza Grzyba 

Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Panu Pawłowi 
Kukulskiemu  

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Ojca 
 

składają 
Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie 

Panu Pawłowi 
Kukulskiemu  

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Ojca 
 

skskładają
Prezes i Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn

Og
ło

sz
en

ie
 p

ła
tn

e
Ogłoszenie płatne

Rodzinie i Najbliższym 
  Ś.P. Andrzeja Żuchowskiego

wieloletniego Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

wyrazy ubolewania i współczucia 
                                                                                                                składają Wójt i Pracownicy UG Nadarzyn 
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II Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
W dniu  10 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli 
następujące uchwały:

Szanowni Mieszkańcy,
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Nadarzyn zwraca się z prośbą 

do użytkowników sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 
którzy do tej pory nie podpisali 

stosowej umowy dotyczącej 
dostarczenia wody 
i odbioru ścieków 

o jak najszybsze jej podpisanie. 

Piotr Kozłowski 
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn 

www.pkn.net.pl

tel.: 22 739 42 00, 

fax: 22 739 73 59

Subwencja 
oświatowa

    Już w grudniu br. dzieci sześcioletnie,  
uczące się w klasach I public-
znych szkół podstawowych Gminy  
Nadarzyn, będą mogły korzystać  
z nowego sprzętu i pomocy dydak-
tycznych. 
  Będzie to możliwe dzięki środkom 
pozyskanym przez Gminę Nadarzyn  
z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej w wysokości 
50 000 zł.

Maria Jaworska 
- Inspektor ds. oświaty

1. Uchwała Nr II.3.2014 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr 
XLIX/519/2014 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 29  październi-
ka 2014 r. w sprawie utworze-
nia Gminnego Żłobka w Ruścu  
i nadania statutu. 

2. Uchwała Nr II.4.2014 w spra-
wie zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego pomiędzy Gminą 
Nadarzyn, a Gminą Brwinów 
dotyczącego wykonywania za-
dań z zakresu gminnych przewo-
zów pasażerskich. Dotyczy porozu-
mienia z Gminą Brwinów w sprawie 
korzystania mieszkańców tejże gmi-
ny z autobusu kursującego na trasie 
Nadarzyn - Pruszków. 

3. Uchwała Nr II.5.2014 w spra-
wie powołania Skarbnika Gminy 
Nadarzyn. Funkcję Skarbnika 
Gminy Nadarzyn pełnić będzie  
Magdalena Sieczka.

4. Uchwała Nr II.6.2014 w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej.
Skład: A. Jakubowski, D. 
Jakubowski

5. Uchwała Nr II.7.2014 w sprawie 
powołania stałych Komisji Rady 
Gminy Nadarzyn.

6. Uchwała Nr II.8.2014  
w sprawie  powołania Komisji 
Gospodarczej i Budżetowej. 
Skład: K. Burakowski, K. Jach, 
A.Jakubowski, S. Karolak, M. 
Zaborowski, J. Żukowski. 

7. Uchwała Nr II.9.2014  
w sprawie  powołania Komisji 
Planu i Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Nadarzyn. Skład: K. Burakowski,  
A. Jakubowski, B. Kapitan,  
S. Karolak, P. Miszczuk, J. Żukowski

8. Uchwała Nr II.10.2014  
w sprawie  powołania Komisji 
Rolnej i Ochrony Środowiska. 
Skład: K. Burakowski, B. Kapitan,  
P. Miszczuk, P. Perzyna, A. Pietrzak, 
M. Zaborowski, J. Żukowski

9. Uchwała Nr II.11.2014  
w sprawie  powołania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
Skład: P. Ciemiński, K. Jach, 
A. Jakubowski, D. Jakubowski, 
J. Perzyna, M.Zaborowski, J.Żukowski 

10. Uchwała Nr II.12.2014 w spra-
wie  powołania Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Skład: K. Burakowski, 
P. Ciemiński, A. Jakubowski,  
J. Perzyna, A. Pietrzak,  
M. Wąsiewicz, E. Zdzebel.

11. Uchwała Nr II.13.2014 w spra-
wie  powołania Komisji  Kultury 
Fizycznej i Sportu. Skład:  
P. Ciemiński, D. Jakubowski,  
B. Kapitan, J. Perzyna,  
M. Wąsiewicz, E. Zdzebel, 
J.Żukowski.  

12. Uchwała Nr II.14.2014  
w sprawie  powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej i Statutowej.
Skład: K. Burakowski, S. Karolak, 
P. Miszczuk, J. Perzyna, A. Pietrzak, 
M. Zaborowski, E. Zdzebel. 

13. Uchwała Nr II.15.2014 w spra-
wie ustalenia wysokości wy-
nagrodzenia dla Wójta Gminy 
Nadarzyn. Wynagrodzenie Wójta 
Gminy Nadarzyn pozostało bez 
zmian.

14. Uchwała Nr II.16.2014 w spra-
wie zmian uchwały budżetowej 
Nr XL/404/2013 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 grudnia 
2013 r.

Treść podjętych uchwał 
znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
Gminy: www.bip.nadarzyn.pl

Materiał filmowy z I i II Sesji Rady  
- ITVNadarzyn: 

red.
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Wybory samorządowe - fakty
PRAWO WYBORCZE

  Mylna interpretacja i brak 
znajomości przepisów prawa Kodeksu  
Wyborczego przez przegranych  
w wyborach doprowadziły do próby 
zdyskredytowania wyników wyborów 
i tym samym nowo wybranych władz  
w naszej gminie. 
  W świetle art. 62 Konstytucji RP prawo 
wyborcze, w tym prawo wybierania do 
organów samorządu terytorialnego 
ma obywatel polski, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat.  
W oparciu o art. 19 Kodeksu  
Wyborczego każdy mieszkaniec 
gminy stale zamieszkujący na jej te-
renie bez zameldowania na pobyt 
stały może złożyć wniosek o wpisan-
ie do stałego rejestru wyborców  
w danej gminie. Kłamstwem jest, 
iż do rejestru wyborców można 
dopisywać się najpóźniej 5 dni przed 
wyborami – możliwość dopisania się 
do rejestru jest przez cały rok, mówi  
o tym art. 19 § 1 Kodeksu Wyborczego. 
Można złożyć wniosek o dopisanie się 
do rejestru wyborców do ostatniego 
dnia roboczego przed odbywającymi 
się wyborami. Należy  jednak wziąć pod 
uwagę fakt, iż decyzja zostanie wydana 
po wyborach (czas wydania decyzji to 3 
dni robocze od daty złożenia wniosku). 
Przykładem jest tutaj wniosek złożony 
14 listopada 2014 roku (piątek), gdzie 
decyzja została wydana po wyborach.
Wszystkie złożone wnioski były 
sprawdzone i weryfikowane, do czego 
UG jest zobligowany. Ponadto były 
one skrupulatnie sprawdzane na pod-
stawie danych z deklaracji śmieciowych 

jak również na podstawie wywiadu 
przeprowadzonego przez pracowników 
urzędu w miejscu zamieszkania  
wnioskodawcy przez niego wskazanym.

      W Gminie Nadarzyn wciąż przyby-
wa mieszkańców, a wskazuje na to m.in. 
powiększająca się z roku na rok liczba 
uczniów w szkołach i przedszkolach, czy 

też  ilość wydanych pozwoleń na budowę 
domów jednorodzinnych (ok. 150 szt. 
rocznie). Ciągłe zarzuty o bezprawnym 
dopisywaniu osób do rejestru wyborców 
są bezpodstawne. Rozpowszechnianie 
informacji, że przed samymi wybora-
mi do rejestru wyborców dopisało się 
ponad 500 osób, nie podając zakresu 
czasowego, jest manipulacją. 
 Do spisu wyborców zalicza się:  
osoby wymeldowane z pobytu stałego, 
zameldowane na pobyt stały, osoby 

uzyskujące pełnoletność, zgony osób, 
przemeldowywane w obrębie gminy, do-
pisane do stałego rejestru wyborców na 
podstawie złozonego wniosku i wydanej 
decyzji. Uwzględnia się również stałych 
mieszkańców dopisanych do rejestru 
wyborców w innych gminach, osoby, 
które zmieniły rejestr wyborców (mie-
jsce stałego zamieszkania), osoby, które 
powróciły oświadczeniem do rejestru 
wyborców w miejsce zameldowania na 
pobyt stały, osoby dopisane do rejestru 

wyborców w naszej gminie na podstawie 
zmiany miejsca zameldowania na pobyt 
stały (np. z Warszawy na Piaseczno).
 Podkreślić należy fakt, iż praca  
w ewidencji ludności, a co za tym idzie  
w stałym rejestrze wyborców jest pracą 
dynamiczną, gdzie dane w systemie 
ulegają ciągłym zmianom na podstawie 
dokumentów i zgłoszeń. 
   W świetle obecnej sytuacji na uwagę 
zasługuje fakt, iż mobilizacja elekto-
ratu na terenie Gminy Nadarzyn miała 
miejsce już w 2013 roku, w okresie 
poprzedzającym referendum. Wtedy 
nawoływano (przede wszystkim za 
pośrednictwem prywatnego portalu 
oraz facebooka) do udziału i do dopisy-
wania się do rejestru wyborców, poprzez 
szczegółowe instrukcje i liczne komentar-
ze na ten temat. Przed listopadowymi  
wyborami sytuacja powtórzyła się. 
Oprócz nawoływania do udziału 
w wyborach za pomocą prywat-
nego portalu i facebooka przez 
m.in. kandydatów na radnych ak-
tywowano mieszkańców również 
za sprawą mailingu bezpośredniego 
np. przez Stowarzyszenie Nasze Ka-
jetany (powyżej przykładowy e-mail 
w sprawie dopisywania do rejestru).
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Osoby stawiające zarzuty w kwestii 
„tajemniczych okoliczności” dopisy-
wania się wyborców same namawiały 
mieszkańców do składania wniosków 
o dopisanie do rejestru. Może właśnie 
samych oburzonych ilością dopisanych 
osób należy zapytać, ilu członków ich 
rodzin, znajomych i czy oni sami nie 
znajdują się wśród osób wpisanych  
w ostatnim czasie do rejestru...? 

Przykładem może być także 
nawoływanie do wzięcia udziału  
w sondzie dotyczącej poparcia 
dla kandydatów na Wójta Gminy  
Nadarzyn, którą prowadziła gazeta WPR. Skan  
e-maila: str. 9. Szkalowanie mieszkańców, którzy 
dopisali się do rejestru wyborców, aby oddać 
swój głos jest niedopuszczalne. 
   Ponadto na facebooku społeczności 
jednego z sołectw oferowano dowóz 
prywatnym samochodem osobowym 
do lokalu wyborczego. Bynajmniej oso-
ba, która była kierowcą tego auta nie 
jest to zwolennik Wójta...
  Trzeba zaznaczyć iż, nachalne 
nawoływania i namawianie często 
za pomocą manipulacji nie było  
prowadzone przez osoby związane  
z Urzędem Gminy Nadarzyn i osobą 
Wójta. Tym bardziej teraz wydaje się 
paradoksalne twierdzenie o masowym 
dopisywaniu wyborców, które rzeko-
mo „napędzały” władze samorządowe  
i urzędnicy.

KOMISJE WYBORCZE 
Kolejną kwestią, są zarzucane oszust-

wa wyborcze, dokonywane przez osoby 
zasiadające w komisjach obwodowych. 
Oskarżenia kierowane pod adresem 
członków Komisji, wśród których były 
zgłoszone przez KWW Zielona Gmina 
– Nasz Dom osoby wręcz zdumiewa, 
ponieważ świadczy o braku zaufania do 
wszystkich dookoła.    Poniżej składy po-
szczególnych Komisji, z informacją  kto 

zgłaszał ich poszczególnych członków. 
Trzeba zaznaczyć, iż Przewodniczących 
Komisji zarówno Gminnej jak i komisji 
obwodowych wybierają w  głosowaniu 
jawnym członkowie poszczególnych 
komisji.
Gminna Komisja Wyborcza: Maria 
Jaworska – Przewodnicząca (KWW 
Ponad Podziałami), Zastępca: Robert 
Czyż (KWW Zielona Gmina - Nasz 
Dom), Członkowie: Weronika Jakubow 
ska (KW PSL), Iwona Rosłaniec (KWW 
Dobro Wspólne Pow. Pruszkowski),  
Wojciech Bieńkowski (KW Maz. Wspólnota 
Samorządowa), Agnieszka Sielicka – Lipiec, 
(KWW Osiedle NSM), Krzysztof Żołądź 
(KW PiS). 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1  
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Na-
darzynie, ul. Sitarskich 4:
1. Bogusiewicz Izabela Emilia,  
Nadarzyn, Wójt Gminy 
2. Brzeczkowska Beata Wanda,  
Nadarzyn, KWW „Niezależni Nadarzyn” 
3. Czerniawska Katarzyna, Nadarzyn, 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 
4. Dąbrowska Danuta, Nadarzyn, 
KWW Ponad Podziałami 
5. Kalecińska Dorota Wiesława, Na-
darzyn, KW Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa 
6. Machała-Sztyk Monika, Nadarzyn, 
KKW SLD Lewica Razem 
7. Paziewska Anna Maria, Nadarzyn, 
KW Polska Razem Jarosława Gowina 
8. Sędkowska Agnieszka, Nadarzyn, KW 
Prawo i Sprawiedliwość – Przewodnicząca 
9. Zacharjasiewicz Anna, Nadarzyn, 
KWW Ryszard Kocot.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2  
z siedzibą w NOK, Pl. Poniatowskiego 
42: 
1. Bośka Elżbieta, Strzeniówka, KWW 
Ponad Podziałami 
2. Czerniawska Teresa, Nadarzyn, Wójt 

Gminy –Przewodnicząca  
3. Dziergowska - Jóźwik Joanna  
Aneta, Nadarzyn, KWW Dobro Wspólne  
Powiat Pruszkowski 
4. Hagowska-Słowik Paulina Kamila, 
Nadarzyn, KWW „Niezależni Nadarzyn” 
5. Oleksiewicz Jolanta, Nadarzyn, KW 
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 
6. Reszka Zdzisław, Rusiec, KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe 
7. Siczek Grażyna Barbara, Nadarzyn, 
KW Platforma Obywatelska RP 
8. Tadzik Dominika Aleksandra, Na-
darzyn, KW Polska Razem Jarosława 
Gowina 
9. Zgoła Agnieszka Grażyna,  
Nadarzyn, KW Prawo i Sprawiedliwość 

Obwodowa Komisja Wyborcza 
nr 3 z siedzibą w OSP Nadarzyn,  
ul. Warszawska 15:
1. Janiszewska Karolina Aneta, Na-
darzyn, KW Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa 
2. Kalbarczyk Julia Rita, Nadarzyn, KW 
Polska Razem Jarosława Gowina 
3. Kucharski Mieczysław, Młochów, 
KWW Ponad Podziałami 
4. Krawczyk Sylwia, Nadarzyn, KKW 
SLD Lewica Razem 
5. Masłowska Krystyna, Nadarzyn, 
Wójt Gminy – Przewodnicząca 
6. Met Michał Stanisław, Walendów, 
KW Prawo i Sprawiedliwość 
7. Reszka Anna, Wolica, KW Platforma 
Obywatelska RP 
8. Witkowska Marianna Zofia, Wolica, 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 
9. Żukowski Stanisław, Wolica, KWW 
Dobro Wspólne Powiat Pruszkowski.

Obwodowa KomisjaWyborcza nr 4 z 
siedzibą w SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 
72:
1. Goździkowska Renata, Wolica,  
KW Platforma Obywatelska RP 
2. Hamernik Grażyna, Stara Wieś, 
KWW Ponad Podziałami 
3. Jaranowska Barbara, Stara Wieś,  
KW Polska Razem Jarosława Gowina 
4. Kotelecki Michał Tomasz, Nadarzyn, 
KW Prawo i Sprawiedliwość 
5. Kowalczyk Urszula, Urzut,  
KKW SLD Lewica Razem 
6. Mlekicka Wiesława, Stara Wieś, Wójt 
Gminy 
7. Piłat Bartłomiej Marcin, Stara Wieś, 
KWW Zielona Gmina – Nasz Dom – 
Przewodniczący  
8. Stec Sara Sandra, Kajetany, KW Ma-
zowiecka Wspólnota Samorządowa 
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9. Strawa Marta Irena, Stara Wieś, KWW 
Dobro Wspólne Powiat Pruszkowski.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5  
z siedzibą w Przedszkolu Publicznym  
w Młochowie, ul. Źródlana 1:
1. Gołębiowska - Latoszek Maria Mag-
dalena, Urzut, KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
2. Goździkowski Grzegorz, Wolica, 
KW Platforma Obywatelska RP - 
Przewodnicząca
3. Goździkowski Sebastian, Wolica, 
KWW Arkadiusza Koper – Platforma 
dla Nadarzyna 
4. Guzek Teresa, Nadarzyn, Wójt 
Gminy 
5. Karolak Barbara Ewa, Rozalin, 
KWW Ponad Podziałami 
6. Rzepa Krzysztof, Nadarzyn, KW 
Polska Razem Jarosława Gowina 
7. Wałachowski Bogdan Ignacy, 
Młochów, KWW Zielona Gmina – 
Nasz Dom 
8. Wójtowicz Żaneta Urszula,  
Krakowiany, KWW Dobro Wspólne 
Powiat Pruszkowski 
9. Zbroszczyk Zuzanna, Nadarzyn, 
KW Prawo i Sprawiedliwość.
   Pracę wszystkich Obwodowych 
Komisji oberwowali mężowie zaufania 
z poszczególnych komitetów. Zgodnie 
z Kodeksem Wyborczym mężowie za-
ufania mają prawo obserwować wszyst-
kie czynności komisji, tymczasem 
większość z tych osób po zliczeniu 
przez OKW wyników do Rady Gminy 
opuściła lokale wyborcze - nie wnosząc 
do protokołów uwag ani zastrzeżeń do 
prac komisji i przebiegu wyborów. 

 Kwestia nagłaśnianych i kłamliwie 
powielanych informacji na temat in-
cydentów, do których doszło w loka-
lach wyborczych w dniu wyborów. 
Pierwszy miał miejsce w lokalu 
wyborczym nr 1 przy ulicy Sitarskich 
w Nadarzynie. Jeden z wyborców po 
pobraniu kart do głosowania wyszedł 
z lokalu. Gdy próbował do niego 
wrócić został zatrzymywany przez 
Przewodniczącą Komisji. Zachowywał 
się bardzo niegrzecznie doszło wręcz do 
rękoczynów. Wezwana została Policja, 
która uspokoiła i spisała zakłócającego 
głosowanie (którym okazała się 
nota bene osoba bardzo negatywnie 
wypowiadająca się o Wójcie). Infor-
macja o zdarzeniu pojawiła się także  
w notatce służbowej zaprotokołowanej 
przez Komisję. 

  Drugi incydent miał miejsce  
w Okręgowej Komisji Wyborczej 
nr 3 w OSP Nadarzyn. Pani Sylwia 
Krawczyk – członek Komisji podała 
niechcący zamiast jednej dwie karty do 
głosowania (karty skleiły się), wyborca 
zauważył tę pomyłkę i oddał kartę. Po 
paru minutach od zdarzenia mąż zau-
fania (nota bene prywatnie mąż obecnej 
już radnej z Kajetan) poinformował, 
iż zauważył dziwne zachowanie Pana 
Stanisława Żukowskiego - jednego  
z członków Komisji (siedzącego 
obok Pani Sylwii Krawczyk)  
i oskarżył go o chowanie dodatkowych 
kart pod stołem, wezwana została poli 
cja, która nie stwierdziła nieprawidłowości. 
Sporządzono także odpowiednią 
notatkę wyjaśniającą zajście – pod 
którą podpisał się m.in. ów mąż zau-
fania.  
   Oba incydenty zostały wyjaśnione 
i nie miały wpływu ani na przebieg 
głosowania  i jego wynik ani na pracę 

poszczególnych Komisji. Rozpowsze-
chniane na ten temat informacje 
zostały niestety zmanipulowane  
i jeszcze tego samego dnia mogliśmy 
dowiedzieć się (kanałem był tu lokalny 
portal internetowy, na który następnie 
powoływały się inne media internetowe 
o większym zasięgu) o „fałszowaniu 
wyborów przez członka Komisji w Na-
darzynie...” W ten sposób oskarżono 
i obrażono niewinnego człowieka,  
a komentarze na jego temat pomimo 
obraźliwych treści nie zostały do dziś 
usunięte. Oświadczenie członków OKW nr 
3 w tej sprawie do prywatnego portalu - poniżej.
   Jak wygląda ogólnokrajowa scena 
polityczna każdy z nas widzi i słyszy 
codziennie. Kłótnie, niewybredne ko-
mentarze, spory mające często niewiele 
wspólnego z merytoryczną dyskusją 
o problemach najpilniejszych dla Po-
laków, o sprawach naprawdę  ważnych. 
Zamiast jedności i wspólnej pracy dla 
lepszego jutra nas wszystkich sianie 
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niezgody i nienawiści. Tematem prze-
wodnim po listopadowych wybo-
rach z racji problemów związanych 
z systemem informatycznym  
w Państwowej Komisji Wyborczej stało 
się unieważnienie wyborów. 

  ZGODA BUDUJE...
    Dla nas wszystkich oczywiste powin-
no być, że tym bardziej w skali lokalnej 
samorządności, w środowisku które 
bezpośrednio związane jest z naszym 
życiem codziennym zobowiązani 
jesteśmy pielęgnować wspólne 
rozwiązywanie problemów we wzajem-
nym szacunku, z zachowaniem podsta-
wowych zasad kultury i poszanowania 
godności osobistej każdego człowieka. 
 Sztuką jest przegrywać wybo-
ry i uszanować wybór większości 
mieszkańców. Każdy bowiem ma 
prawo demokratycznego wyboru  
i dokonał go według własnego sumienia. 
  Chcąc zdyskredytować i podważyć 
wiarygodność demokratycznie 
wybranych władz stało się normą 
m.in. notoryczne wyciąganie in-
formacji o unieważnionych wybo-
rach samorządowych w roku 2002, 
przy czym o wyniku powtórzonych 
wyborów z roku 2005 już się nie ws-
pomina. Mieszkańcy udowodnili wt-
edy kogo widzą na stanowisku Wójta 
Gminy Nadarzyn. Janusz Grzyb 
uzyskał wówczas 2679 głosów (ponad 
72%) poparcia, o 221 głosów (czyli 
10%) więcej niż w unieważnionych 
wyborach z 2002 r. Przykry jest fakt 
zachowania niektórych mieszkańców, 
którzy zamiast merytorycznej dyskusji 
podejmują agresywne działania opar-
te na kłamstwach, oszczerstwach i in-
synuacjach. 
 Jak długo jeszcze mieszkańcy  
i społeczność Gminy Nadarzyn będą 
dzieleni i szufladkowani na tych do-
brych i złych, mądrych i głupich  
i kto uzurpuje sobie prawo do takiego 
podziału? 
   Z przykrością możemy zauważyć, iż 
cała ta sytuacja służy tylko interesowi 
politycznemu grupki osób, dla których 
sianie zamętu w naszej gminie staje się 
trampoliną politycznej kariery. Jak do-
brze wiemy niektórzy z nich osiągnęli 
sukces we władzach powiatowych  
i dziwne jest to, że do własnego wyni-
ku wyborczego nie mają żadnych 
zastrzeżeń. 
  Ponadto jest wiele kwestii i spraw, 
które przez siejących zamieszanie  

i dezinformację osób nie są po-
ruszane np. wiele wątpliwości wzbudza  
umieszczanie banerów wyborczych bez 
zgody organu wydającego pozwolenia, 
co miało miejsce w przypadku banerów 
KWW Zielona Gmina - Nasz Dom. 
  Prowadzone jest także postępowanie 
wyjaśniające w sprawie zrywania 
plakatów wyborczych przez brata jed-
nego z kandydatów na radnych KWW 
Zielona Gmina - Nasz Dom. Po zebra-
niu dokumentacji sprawa o ukaranie zos-
tanie skierowana do sądu.  
  Na jednym z banerów kandydatki 
na Wójta Gminy wyeksponowanym  
w jednym z centralnych miejsc Na-
darzyna widniało wielkie logo Plat-
formy Obywatelskiej z informacją, iż 
popiera ona tę kandydatkę. Jednak mało 
widocznymi literkami mogliśmy doczytać, 
że chodziło o popracie Platformy, ale tej 
“dla Nadarzyna” - umieszczenie tego 
napisu drobnym drukiem było celowym 
zabiegiem, który niejednego mieszkańca 
wprowadził w błąd. 
  Wciąż mówi się o uczciwości  
w działaniach oponentów Wójta, która 
jest naciągana w wielu kwestiach, jak  
w tych wymienionych powyżej. 
   W okresie powyborczym pojawiły się 
informacje, z których wynika, iż w Na-
darzynie doszło do nieprawidłowości 
podczas listopadowych wyborów. 
Rzetelność dziennikarska w materiałach 
publikowanych w ostatnim czasie na 
ten temat pozostawia wiele do życzenia. 
Jako przykład możemy podać choćby 
fakt, iż Komitet Ponad Podziałami nig-
dy nie zarejestrował jako swego członka 
kandydata na radnego Pana Dawida 
Kopra, ani też nie złożył doniesienia 
do Prokuratury (a takie informacje 
podano w mediach). Prokurator nie 
„odwiedził” w tej sprawie UG Nadar-
zyn. Pan Dariusz Nowak nigdy nie był 
i nie jest Radnym Gminy Nadarzyn (co 
również podano w jednej ze stacji tv). 
Profesjonalizm dziennikarski nakazuje 
dokładne sprawdzenie podawanych in-
formacji. Jeżeli są one tak weryfikowane 
jak powyższe to jaka jest wiarygodność 
pozostałych „reklamowanych” jako 
prawdziwe i powielanych w różny 
sposób tak, aby jak najszerzej docierały 
do lokalnej społeczności? Co ma na 
celu nawoływanie do unieważnienia 
przeprowadzonych z poszanow-
aniem prawa i zgodnie z ordynacją 
wyborczą wyborów? Co ma na celu 
poniżanie i podważanie wiarygodności 
osób pracujących w obwodowych 

komisjach wyborczych oraz nagonka  
prowadzona na pracowników 
Urzędu Gminy, na mieszkańców 
współpracujących z Wójtem i z 
Urzędem  Gminy Nadarzyn?  
 Może zamiast powielać kolejne 
powyborcze sensacyjki – które kuszą 
pikantnymi i mocno naciąganymi 
tytułami, zamiast opluwania  
szczególnie poprzez anonimowe wpisy 
na różnych forach, spróbujmy dając 
coś od siebie, działać na rzecz lokalnej 
społeczności. 

P.S./Protest wyborczy
29 grudnia 2014 roku odbędzie się 
rozprawa dotycząca unieważnienia 
wyborów samorządowych  w naszej 
gminie. Do Sądu Okręgowego w War-
szawie wpłynęły protesty wyborcze 
wystosowane przez KWW Zielona Gmina 
- Nasz Dom oraz KWW Arkadiusza Koper 
– Platforma dla Nadarzyna.
   Wnioskodawcy wnoszą o stwierdzenie 
nieważności wyborów na Wójta Gminy 
oraz do Rady Gminy. Podważają 
uczciwość wyborów tylko i wyłącznie 
w okręgach, w których wybrani zos-
tali radni z KWW Ponad Podziałami.  
W okręgach, w których radnymi zostali 
kandydaci KWW Zielona Gmina – Nasz 
Dom wybory - zdaniem wnoszących 
protest nie podlegają zaskarżeniu.  
W jednym i tym samym okręgu skarżący 
podważają uczciwość wyborów na Wój-
ta, (w których przegrali) ale już wyborów 
do Rady Gminy – w których zwyciężył 
radny z KWW Zielona Gmina – Nasz 
Dom - nie podważają!
  Jak zatem jest możliwe, że wybory  
na Wójta były nieuczciwe w całej gmi-
nie, wybory do Rady Gminy już tylko 
w tych okregach, w których wyb-
rani zostali kandydaci z KWW Ponad 
Podziałami, a do Sejmiku Województwa 
lub Rady Powiatu już sfałszowane nie 
były? Przecież głosowali ci sami wybor-
cy, w tym samym okręgu, przy tej samej 
komisji. Ci sami ludzie liczyli głosy  
i sporządzali protokoły! 

W kolejnych numerach WN,
w oparciu o materiały źródłowe 

przedstawimy Państwu prawdziwy obraz 
sytuacji oraz rzetelne informacje dotyczące 
zarzutów przedstawionych w protestach.

 Materiał dotyczący wyborów na ITVNadarzyn: 
www.nadarzyn.pl/127,itv-nadarzyn html?flash=294 

red. 
na podstawie informacji uzyskanych z USC 

oraz od członków Komisji
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Fundusze zewnętrzne - unijne wsparcie dla SP w Kostowcu

   17 grudnia br. wójt Janusz Grzyb  
i skarbnik Magdalena Sieczka podpisali 
w Urzędzie Marszałkowskim umowę 
na dofinansowanie projektu pn.

„KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW 

TERMOMODERNIZA-
CYJNYCH SZKOŁY PODSTA-

WOWEJ W KOSTOWCU”. 
Dofinansowanie wynosi 70% kosztów, 
ale nie więcej niż 818.701,77 zł.
Poniżej link do materiału filmowego:
www.youtube.com watch?v=GZFgDm9LVWA
Projekt jest współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet 
IV, Działanie 4.3. Ochrona Powietrza, 
Energetyka.

  Dzięki pozyskanym środkom 
zostaną wykonane do maja 2015 roku 
następujące prace:
- docieplenie ścian zewnętrznych, 
stropu nad ostatnią kondygnacją ścian 
klatki schodowej w poziomie poddasza,
- dokończenie wymiany stolarki okien-
nej i drzwiowej, 
- remont instalacji odgromowej wraz z 
robotami towarzyszącymi,
- modernizacja instalacji c.o., cwu  
i ccwu (pełna wymiana rurociągów  
i grzejników),
- remont kotłowni (demontaż star-
ego niewydolnego i zniszczon-
ego pieca i montaż nowego kotła 

umożliwiającego zależnie od zasto-
sowanego palnika, spalanie biopaliw 
stałych, ciekłych lub gazowych.
  Kocioł będzie wyposażony w palnik 
zasilany automatycznym systemem 
podawania i magazynowania biopaliw 
stałych o łącznej pojemności 31ton w 
przypadku granulatu drzewnego.
Kotłownia będzie ekologiczna. Będzie 
mogła spalać biopaliwa stałe w postaci 
granulatu drzewnego, granulatu agro, 
pestek, łusek i tym podobnych.
   Kotły będą mieć system zabezpieczeń 
przed zanikiem ciągu kominowe-
go, wielostopniowe zabezpieczenie 

przed cofnięciem płomienia do po-
dajnika granulatu, wbudowany sys-
tem odpopielania, system kontroli CO  
w pomieszczeniu kotłowni.
  Poza tym kotły będą wyposażone  
w automatykę pogodową 2 obiegów  
z podmieszaniem, automatyką ładowania 
zasobnika płaszczowego CWU wraz 
z obiegiem hydraulicznym ładowania, 
automatyką pompy cyrkulacji CCWU.
  Piec posiadać będzie automatyczny sys-
tem transportu granulatu z silosów do 
zbiorników pośrednich kotłów.

Katarzyna Dombska
 Inspektor ds. funduszy zewnętrznych 

Od lewej: Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego, Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy Nadarzyn, 

Wiesław Raboszuk - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn.

Fot. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN pojawiają się kody QR. 

Dzięki temu, przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfon lub tablet, w prosty i szybki sposób zostaną Państwo przekierowani do 
materiałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 

forum mieszkańców: www.forum.nadarzyn.pl, 
www.nadarzyn.pl ITV Nadarzyn 
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Na prośbę Mieszkańców w związku z zaistniałą w ostatnich dniach sytuacją i nieprawdziwymi informacjami powielanymi m.in. 
na portalach internetowych i w środkach masowego przekazu prezentujemy poniżej  oświadczenie Dyrektora SPGZOZ w 

Nadarzynie Pana Adama Chusteckiego w sprawie zmian kadrowych w  SPGZOZ  (zwolnienie Szymona Walewskiego)
Politykę kadrową jednostek samorządowych (publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, publiczne gimnazjum, 
Nadarzyński Ośrodek Kultury, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Sportu, 
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, Straż Gminna, Gminne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe „Tęcza”, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej) prowadzą samodzielnie ich kierownicy i dyrektorzy.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów 
filmowych z pikiety 

zorganizowanej pod UG Nadarzyn oraz 
rozmów Wójta Gminy Janusza Grzyba 

z Mieszkańcami
w dniu 10 grudnia 2014 r. 

zrealizowanych przez ITVNadarzyn:

Oświadczenie Dyrektora SPGZOZ Nadarzyn  
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Inwestycje Gminy 

Gminny Żłobek nr 1 
“Zaczarowany Ogród” 

w Ruścu
 Rozpoczęty w październiku remont 
i adaptacja pomieszczeń po szkole 
podstawowej w Ruścu na potrzeby 
żłobka jest już na półmetku. Do końca 
dobiega I etap adaptacji pomieszczeń na 
zaplecze kuchenne oraz pomieszczeń na 
III oddziały żłobkowe i pomieszczenia 
administracyjno - usługowe żłobka.  
Natomiast II etap ma zostać zakończony 
do dnia 30.05.2014 r. W drugim etapie,  
zrealizowana zostanie adaptacja sali 
gimnastycznej na IV oddział żłobka oraz 
roboty związane z zagospodarowaniem 
terenu zewnętrznego. Zgodnie  
z wcześniejszymi informacjami  
w dniach 8 - 23 grudnia odbywa się 
rekrutacja, a  szczegółowe informacje 
na stronie www.nadarzyn.pl

                Oświetlenie
W drugiej połowie kończącego się 
roku wykonano oświetlenie przy 
ulicach: Akacjowej w Nadarzynie, 
Komorowskiej w Strzeniówce, 
Mysliwskiej w Ruścu, Bukietowej  
w Walendowie, Pruszkowskiej  
w Strzeniówce. Ostatnio zakończono 
budowę oświetlenia ulicznego przy 
ul. Cygańskiej w Wolicy oraz przy  
ul. Spacerowej w Strzeniówce. 
Ponadto trwa opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej budowy 
oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej 
i Modrzewiowej w Nadarzynie, 
Promiennej w Ruścu, ul. Tarniny  
w Starej Wsi oraz w Krakowainach przy 
drodze gminnej.

Rozbudowa ul. Magdalenki
    Do realizacji przekazano teren 
robót, gdzie prowadzona będzie 
rozbudowa ulicy Magdalenki 
(Strzeniówka). Przewidziany termin 
realizacji tej inwestycji -  15.05.2015 r.

II etap budowy 
kompleksu oświatowego 

w Ruścu
   Po zakończeniu I etapu budowy 
kompleksu oświatowego (szkoły pod-
stawowej z salą gimnastyczną oraz 
aulą, placem zabaw, częścią admini-
stracyjną i częścią chodników oraz 
parkingów teren jest zabezpieczony  
i przygotowany  do dalszych prac bu-
dowlanych częsci gimnazjalnej wraz  
z pełnowymiarową halą sportową. 

Budowa garaży 
przy OSP w Młochowie 

- trwają prace związane  
z montażem instalacji wod-kan, 
zakończono roboty związane  
z pokryciem dachowym. Wykonano 
docieplenie elewacji zewnętrznej. 
Termin zakończenia prac -  
15 kwietnia 2015 r.

Termomodernizacja 
budynku 

SP w Kostowcu 
   Obecnie zakończyła się wymiana 
wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania, trwają prace związane 
z położeniem styropianu na stropie 
nad ostatnią kondygnacją. 
   Od 17 stycznia 2015 r. (w czasie 
szkolnych ferii zimowych) planowany 
jest remont kotłowni. Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji do 
dnia 15.05.2015 r.

Kanalizacja, wodociągi 
  W ostatnim czasie zakończyła 
się budowa ponad 1 km. 
kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie  
w ul. Wiosennej,  Liliowej  
ul. Fiołkowej i Malwy. 

 Najważniejsze inwestycje w 2014 r.
 Do największych inwestycji 
zakończonych w 2014 roku należy:
-  budynek Szkoły Podstawowej  
w Ruścu wraz z salą gimastyczną, aulą 
oraz częścią administracyjną (to I etap  
budowy kompleksu oświatowego dla 
południowej cześci Gminy Nadarzyn), 
koszt - 15 249 216, 79 zł. 
- remont i modernizacja Skweru przy 
ul. Lipowej w Nadarzynie (powstały 
tam m.in. boiska, plac zabaw, wypro-
filowana górka saneczkowa oraz inne 
miejsca do rekracji (w tym m.in. stoły 
do tenisa, ławki, stoły piknikowe);  
- budowa  9 siłowni zewnętrznych  
w 9 sołectwach Gminy oraz dwóch 
nowych placów zabaw;  
- rozbudowa budynku świetlicy  
w Rozalinie,
- budowa oświetlenia w sumie przy  
13 ulicach w różnych sołectwach gminy, 
na odcinku ponad 6 km.
   Ponadto wykonano przebudowę: 
ul. K. Łoniewskiego w Kajetanach,    
ul. Wiklinowej w Urzucie,  
ul. Porzeczkowej w Strzeniówce, 
ul. Przepiórki w Szamotach.

Bieżąco realizowane inwestycje

 Wyremontowano: nawierzchnię min-
eralno - bitumiczną odcinka drogi 
gminnej nr 310345W o dł. 700 m 
średniej szerokości 4,5 w Parolach wraz  
z uzupełnieniem poboczy tłuczniem; 
nawierzchnię mineralno - bitumiczną 
drogi gminnej nr 310313W ul. Jeżynowej 
o dł. 120 m średniej szerokości 5m  
w Strzeniówce, wraz z uzupełnieniem 
poboczy szerokości 0,5 m tłuczniem; 
nawierzchnię mineralno - bitumiczną 
odcinka drogi gminnej nr 310364W  
ul. Turystycznej o długości 320 m 
średniej szerokości 4 m w Nadarzynie, 
gmina Nadarzyn wraz z uzupełnieniem 
poboczy szerokości 0,5 m tłuczniem, 
Zbudowano ok. 2 km chodników (przy 
ul. Błońskiej w Nadarzynie i ul. Brzo-
zowej w Walendowie (fot. poniżej)oraz 
wzdłuż ulicy Komorowskiej w Strze-
niówce). Powstały kolejne odcinki sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej (ok. 5 km.).
  Ponadto w  okresie wakacyjnym 
wykonano remonty w placówkach 
oświatowych, na które wydatkowano  
w sumie  350 tys. zł. Wydatki inwesty-
cyjne na dzień 22.12.2014 r. wynoszą 
23 890 703,60 zł.
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ReferatI Inwestycji 

  Zakończyła się również budowa 
kolektora tłocznego Stara Wieś – 
Nadarzyn.  Kontynuowane są również 
prace związane z naprawą kanalizacji 
sanitarnej w Ruścu. Zakończono  
I etap naprawy, uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie, a zakończenie całego 
zadania zaplanowane jest do dnia 
31.05.2015 r. 
Dokumentacja projektowa 

Okres zimowy to przede wszystkim 
planowanie kolejnych inwestycji  
i prace nad dokumentacjami 
projektowymi. Opracowana zaostała  
dokumentacja projektowa budowy 
drogi  w Kajetanach (działka nr ew. 94 
– o długości  250m±50m ), budowy 
ulicy Sowiej w Wolicy, a także budowy 
świetlicy w Parolach  (złożony został 
wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowę). 

Opracowano już także dokumentację 
projektowo - kosztorysową 
dla kanalizacji sanitarnej wraz  
z oczyszczalnią ścieków dla rejonu 
wsi Wola Krakowiańska i Krakowiany 
(uzyskano prawomocne pozwolenie 
na budowę). 
 Ponadto opracowywana jest 
dokumentacja projektowa:
- budowy kanalizacji sanitarnej  
w Wolicy o  długości ok. 10,1 km. 
-  nakładki w ul. Aksamitnej w Wolicy 
- budowy kanalizacji sanitarnej dla 
Ruśca, II etap (termin realizacji do 
dnia 17.08.2015 r.);
- budowy kanalizacji ciśnieniowo-
grawitacyjnej przy ul. Szyszkowej oraz 
ul. Żółwińskiej w Nadarzynie (termin 
realizacji do dnia 17.02.2015 r.).

KARTA NADARZYNIAKA
 Kartę może otrzymać każda dorosła 
osoba mieszkająca na terenie gminy  
i płacąca podatki w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie.
 Posiadacze karty zyskują atrakcyjne ra-
baty. Zwiększone zainteresowanie to-
warami i usługami objętymi zniżkami 
oznacza  większe obroty czyli dochody 
placówek. Z kolei informacja o firmach 
partnerskich na stronach UG oraz 
oznakowanie placówek logo projektu 
korzystnie wpłynie na promocję i wi-
zerunek firm. Zyska również Gmina 
Nadarzyn, gdyż program lojalnościowy 
zachęca niepłacących podatków miesz-
kańców Gminy do dopełnienia formal-
ności celem realizacji programu.  Miesz-
kańcy uprawnieni do korzystania z Karty 
Nadarzyniaka proszeni są o składanie 
podpisanych wniosków w Kancelarii 
Urzędu Gminy (parter, pokój 100) lub 
w sposób elektroniczny - zeskanowany 
wniosek należy przesłać na adres: kar-
ta@nadarzyn.pl. 
  Lokalnych przedsiębiorców, zaintereso-
wanych udziałem w programie, prosimy 
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Re-
ferat Promocji (I p., pokój 238) w celu 
podpisania porozumienia dotyczącego 
oferty upustów i ulg dla posiadaczy Kar-
ty. Obecnie partnerami akcji jest niemal 
40 firm, w tym Zarząd Transportu Miej-
skiego w Warszawie (zniżki na bilety),  
firmy, instytucje oferujące usługi eduka-
cyjne, kulturalne, sportowe i inne. 

Nasi partnerzy:
ZTM Warszawa, MEDINCUS; ul. 
Mokra 1, Kajetany www.kajetany.me-
dincus.pl; www.facebook.com/osro-
dek.medincus.nadarzyn; Kwiaciarnia, 
Pl. Poniatowskiego 43, Nadarzyn; 
Szkoła Języków Obcych „Arkadia”, 
Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn;  Sa-
lon Optyczny „Perfect - Vision”, Pl. 
Poniatowskiego 8, Nadarzyn; Salon 
Fryzjerski „Studio 3”, ul. Mszczo-
nowska 8, Nadarzyn: Szkoła Językowa 
„Happy School”, ul. Mszczonowska, 
Nadarzyn; Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, 
Nadarzyn; Artykuły Przemysłowe 
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nada-
rzyn; Salon Urody - Studio Fryzur, 
ul. Młochowska 137, Rozalin; Szkoła 
Muzyczna „Animato”, ul. Żółwińska 
41, Gimnazjum Nadarzyn; Przedszko-
le Niepubliczne „Kubuś”, ul. Prze-
mysłowa 68, Rozalin; Hotel „Perła 
Leśna”, ul. Leśna 1, Nadarzyn; Salon 
Fryzjerski „Marzena”, ul. Głów-
na 98, Rusiec; Salon Piękności „Eli”,  
ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 
Gminny Ludowy Klub Sportowy, 
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa 
Nadarzyn: Gminny Ośrodek Spor-
tu Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nada-
rzyn; Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nada-
rzyn; Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry, Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 

VIPEX - Usługi elektrycz-
ne, ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 
RIO - Wynajem przyczep,  
ul. Osiedlowa 4, Rusiec; After Scho-
ol Club, ul. Młodości 2 lok. 7, Ksią-
żenice; Zino Centrum Malarskie 
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniów-
ka; „Klasyka” Centrum Mody;  
al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; Red 
Ingo; ul. Komorowska 48, Nadarzyn; 
Szkoła Tańca Freestyle Dance Zone, 
ul. Komorowska 1, Nadarzyn, Zakład 
fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany; Sklep 
internetowy z zabawkami. www.
memoland.pl; PTU WLAN-TECH 
PLUS ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 
www.personka.pl sklep internetowy; 
Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Ro-
zalin; Family Company. Odzież nowa  
i używana; ul. Zielonej Łąki 34, Na-
darzyn. Family Company. Usługi hy-
drauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadar-
zyn; Family Company. Naturalne Ko-
smetyki; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn;    

Szczegóły: www.nadarzyn.pl/
zakładka Karta Nadarzyniaka 

Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Wiosennej i Liliowej 

w Nadarzynie dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, w formie pożyczki 
w kwocie 202.000,00 zł. Budowa 

kanalizacji sanitarnej 
w Nadarzynie w ul. Fiołkowa  
i Malwy dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie pożyczki  

w kwocie 100.000,00 zł.
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Kapliczka w Wolicy
Kapliczka – niewielka budowla kultowa, 
wznoszona przy drogach lub rozdrożach 
w celach wotywnych, dziękczynnych, 
obrzędowych itp., w najprostszej formie 
drewniana skrzynka z obrazem lub 
rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej 
lub świętego zawieszona na drzewie lub 
słupie. W formie rozbudowanej niewielka 
forma architektoniczna drewniana lub 
murowana, czasami mała kaplica.  
  W okresie późniejszym, kapliczki 
ustawiano na skrzyżowaniach dróg, w 
miejscach objawień religijnych lub ważnych 
dla społeczności lokalnej wydarzeń. Są 
nieodłącznym elementem krajobrazu 
polskiego, choć występują też w innych 
krajach europejskich. Tradycja budowania 
kapliczek jest nadal żywa, ciągle wznoszone 
są obiekty tego typu.

    Kapliczka w Wolicy powstała w 1905 
roku. Jest jedną z wielu takich miejsc, 
które znajdują się na terenie naszej 
Gminy. Przy niej zbierali się i zbierają 
nadal mieszkańcy w ważnych dla 
życia religijnego katolików chwilach. 
Przy niej wspólnie modlili się np. po 
wyborze na papieża Polaka Karola 
Wojtyły, w dniu jego śmierci, tutaj 
zbierali się na majowe nabożeństwa do 
Matki Bożej. Kapliczka usytuowana 
była przy zjeździe z trasy katowickiej 

w ulicę Centralną. Jednak w związku 
z przebudową trasy musiała zostać 
przeniesiona. Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców - odnowiona - stanęła 
kilkadziesiąt metrów od poprzedniego 
miejsca. 

Podziękowanie 
   Panu Wójtowi Januszowi Grzybowi 
za sfinalizowanie budowy chodnika do 
kapliczki, jej nowej elewacji oraz za 
obsadzenie chodnika i kapliczki tujami. 

  Pani Stefanii Kozłowskiej, Marii Milczarek 
za dozór przy pracach remontowych oraz 
zbiórkę pieniędzy od mieszkańców na 
nowe okna do kapliczki, a także za prace 
porządkowe po remoncie kapliczki. Do 
tych prac włączyli się również Sebastian 
Witkowski, Jacek Zukowski oraz 
członkowie rady Sołeckiej. Dziekuję także 
Pani Anecie Skrobisz za zakup kwiatów  
i udekorowanie ołtarzyków w kapliczce. 
Wszystkim Mieszkańcom – ofiarodawcom, 
za datki rzeczowe lub pieniężne na zakup 
nowych okien oraz nowych figurek do 
kapliczki.
Panu Edwardowi Kozłowskiemu za 
wydzielenie miejsca i wyrażenie zgody na 
przeniesienie kapliczki na działkę będącą 
Jego własnością.

 Bardzo serdecznie dziękujemy  
właścicielom Firmie Ekro Państwu 
Krystynie i Ryszardowi Knyż za zdjęcie 
starej blachy i położenie nowej na 
kapliczce. Prace zostały wykonane solidnie  
i bardzo dokładnie, w czynie społecznym. 
Za co bardzo serdecznie dziękujemy.

   
Sołtys, Rada Sołecka 

Mieszkańcy Sołectwa Wolica

     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 

Mieszkańcom wsi Urzut/Kostowiec

życzenia radości, miłości i spokoju

składają Sołtys i Rada Sołecka wsi Urzut/Kostowiec

ZAPROSZENIE
Nadarzyński Ośrodek Kultury i Rada Sołecka wsi Urzut Kostowiec

 zapraszają Mieszkańców 

                                                    w dniu 3 stycznia 2015 r., o godz. 17.00
                                                             na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się

                                                            w świetlicy NOK w Urzucie przy Al. Katowickiej 360.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Stary rok zbliża się ku końcowi, 
gdzieś „za rogiem” na swoją kolej 
czeka ten „Nowy”. Na gminnych 
ulicach pojawiło się świąteczne 
oświetlenie. Tradycyjnie przed 
Urzędem Gminy stanęła kolorowo 
przystrojona choinka. Radośnie 
mruga, zalotnie puszcza „oczko” 
do przechodzących obok niej ludzi. 
Jak zawsze wywołuje uśmiech na 
twarzach milusińskich. Przypomina 
o zbliżających się Świętach Bożego 
Narodzenia. Jeszcze tylko śniegu 
potrzeba, który wesoło skrzypi pod 
podeszwami butów oraz mrozu 
malującego obrazy na szybach. 
Figlarz ziąb różowi kobiece policzki 
szczypiąc je niemiłosiernie. Zresztą 
równie bezwzględny jest dla Rudolfa 
– rena z mikołajowego zaprzęgu, 
którego zmarznięty nos jest aż 
czerwony. Do w pełni magicznej, 
świątecznej atmosfery brakuje mi 
widoku przybranych bombkami  
i zabawkami choinek, które ciekawsko 
wyglądają z okien domów oraz 
dźwięku kolęd.

Nie ukrywam, że lubię ten 
przedświąteczny okres. Jest to czas 
na złapanie dystansu, przemyślenie 
wielu spraw, spojrzenie na otaczającą 
rzeczywistość z innej perspektywy. 
Czas na przewartościowanie spraw, 
a czasem nawet całego życia. Okazja 
do złożenia życzeń, ale również 
pojednania się i rozpoczęcia nowego 
rozdziału w relacjach z innymi ludźmi.

Mikołaj czy duchy 
świąt?

Dla wielu osób Boże Narodzenie 
to tylko okazja do zwiększonych 
zakupów i biesiadowania przy suto 
zastawionych stołach. Dla mnie, 
jest to możliwość spotkań z rodziną 
i bliskimi, wspólne przeżywanie 
misterium narodzin Dzieciątka Jezus. 
Okazja do skupienia się na potrzebach 
innych oraz wysłuchania ich z uwagą.

Czas wyciszenia, przemyśleń, 
łagodności, dobra i radości. Zbieram 
wtedy te wszystkie pozytywne emocje 
i niczym skarby przechowuję je 

przez cały rok. W trudnych chwilach 
wracam do tej „kolekcji” i czerpię  
z niej siłę. 

Analizuję miniony rok i szczerze 
go oceniam. Zastanawiam się czy  
w Wigilię odwiedzi mnie Mikołaj czy 
trzy duchy świąt rodem z „Opowieści 
Wigilijnej” Karola Dickensa? Czy 
częściej byłem Scroogem w tym 
roku, czy Adrianem Cronauerem  
z „Good Morning, Vietnam” Barrego 
Levinsona?

W ocenach tych staram się być do 
bólu szczery oraz obiektywny. Gdy już 
wszystko szczegółowo przeanalizuję 
– wyciągam wnioski. Ustalam plan  
i priorytety na przyszły rok, eliminuję 
to co było złe, wzmacniam pozytywne 
zachowania. Jednak najważniejsze jest 
to, że postanowień tych trzymam 
się – lub przynajmniej staram się ich 
przestrzegać - przez cały rok. Czy 
przez to jestem lepszym człowiekiem? 
Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak.

Dzień, zwykły dzień, 
w którym gasną 
wszelkie spory

Wybory władz samorządu 
terytorialnego mamy już za sobą. 
Kto naiwny spodziewałby się, że 
towarzysząca kampanii wyborczej 
złość i agresja ucichnie. Opadną 
emocje Malkontenta, „hejterów”  
i „trolli”. Tymczasem mamy już za 
sobą dwie sesje nowej Rady Gminy, 
nowy klub radnych, protest przed 
urzędem i kolejne „rewelacje”  
w mediach. Radni – niewielka ich część 
- chcieli zmniejszyć Wójtowi pensję. 
Grupka mieszkańców protestuje 
przeciwko rozwiązaniu kontraktu 
z jednym z lekarzy, członkowie 
przegranego komitetu wyborczego 
krzyczą, że wybory były sfałszowane, 
a do urzędników zamiast życzeń 
świątecznych trafiają… kolejne 
donosy. Ot nasze nadarzyńskie 
piekiełko. Najwyraźniej ani zima ani 
święta nie ostudzą gorących głów  

i rozpalonych do białości emocji.
Pierwsza sesja naszych Radnych 

i już mamy podziały, podkreślanie 
odmienności i granie ambicjami. 
Wybrani przez nas ludzie zamiast 
zająć się realizacją przedwyborczych 
obietnic skupiają się na podkreślaniu 
swojej odmienności. Teraz nie 
jest ważne dla mnie, kto z jakiego 
komitetu startował. Istotne jest to, co 
zrobi i jak się zaprezentuje. Czy będzie 
„gwiazdorzył”, czy grał w zespole. 
Chciałbym i na to liczę, że nasi Radni 
niczym zgrana drużyna będą działali 
na korzyść mieszkańców gminy,  
a nie realizowali własne cele. Teraz 
liczy się praca zespołowa, może się 
ona zakończyć wspólną wygraną lub 
wspólną porażką. Wszystko w rękach 
zespołu, który wybraliśmy. Liczę na 
to, że członkowie drużyny szybko się 
dotrą i będą grali do wspólnej bramki, 
zamiast wyszukiwać wśród siebie 
wrogów.

Lepiej uważaj, 
nie płacz, nie grymaś, 

Mikołaj przybywa do miasta

Ostatnio Władysław Frasyniuk 
powiedział w RMF FM, że 
„demonstracja nie prowadzi 
do niczego” a na ulicę wychodzimy 
tylko dla „ jarmarcznej zabawy”. 
Ciekawe spostrzeżenie. Analizując to 
co dzieje się w naszej gminie, muszę 
przyznać, że z panem Frasyniukiem 
się zgadzam. Pikiety i blokady oraz 
referendum były jedynie sposobem 
na zaistnienie – pokazanie się – 
na gminnym forum. Trudno jest 
bowiem startować w wyborach i mieć 
jakąkolwiek szansę na wygraną, jeśli 
jest się zupełnie anonimową osobą. 
Wieloletni działacz, społecznik 
powszechnie znany nie musi urządzać 
protestów aby być identyfikowanym. 
Jednak jeśli niczego się nie dokonało 
i trzeba szybko ugrać wyborczy 
kapitał, to najszybciej i najskuteczniej 
się to zrobi wykorzystując negatywne 
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emocje. Zatem demonstrujemy, 
robimy „show”, aby podnieść rangę 
wydarzenia zwołujemy media. Każdy 
dziennikarz chętnie rzuci się na 
sensacyjkę, a wiadomo na bezrybiu  
i rak ryba. Zatem „jarmarczna 
zabawa” rozkręciła się przed 
wyborami na całego. Po wyborach – 
przegrani – z jednej strony twierdzą, 
że radny Miszczuk wygrał uczciwie 
w niesfałszowanych wyborach. 
Z drugiej, że te same wybory  
w kontekście Wójta już uczciwe nie 
były. Malkontent roznosi niczym 
chorobę – kłamstwa – dotyczące 
wydawania podwójnych kart  
i wnoszenia kart do lokalu 
wyborczego. Jak w dobrym 
kłamstwie i w tych „rewelacjach” jest 
niewielkie ziarenko prawdy. Z mojego 
dziennikarskiego śledztwa wynika, że 
podwójną kartę do głosowania – bo 
owszem była taka sytuacja – wydała 
pani z komisji wyborczej. Był to 
zupełny przypadek, zresztą wyborca 
zaraz oddał czystą – nadmiarową 
kartę - co może potwierdzić mąż 
zaufania z tamtejszej komisji 
pan Jach. Zresztą jego małżonka  
w tych wyborach – tak chętnie 
przez przegranych określanych jako 
sfałszowane – wygrała. Na czym 
zatem i na czyją korzyść miały one 
być fałszowane? Drugi przypadek jest 
jeszcze dziwniejszy. Otóż świadkowie 
zdarzenia twierdzą, że do lokalu 
wszedł pan, który po zabraniu kart do 
głosowania wyszedł z nimi z lokalu. 
Gdy chciał z kartami ponownie wejść 
napotkał na protest. Skończyło się 
interwencją policji, a rozzłoszczony 
pan ciskał niewybredne epitety 
pod adresem Wójta. Można zatem 
przypuszczać, że bynajmniej na niego 
głosować nie chciał…

Kogo zatem w Wigilijną noc 
nawiedzą duchy obecnych, przyszłych 
i minionych świąt?

(…) nadzieja wiary i miłości 
płynie dzisiaj z rąk do rąk

Trwają przygotowania do świąt,  
w domach narasta krzątanina. 
Kupujemy niezbędne produkty, 
szukamy dostawców świeżych choinek  
i sprawdzamy czy światełka działają. 
Przystrajamy domy, zastanawiamy się 
nad prezentami dla najbliższych… 
W tym szczególnym czasie zamiast 
dźwięku kolęd towarzyszą nam… 
pikiety i podobizny świniaka przed 

Urzędem Gminy. Bowiem straszna 
rzecz się stała, dyrektor SPG ZOZ 
rozwiązał kontrakt z jednym z lekarzy. 
Jako, że tenże doktor jest aktywnym 
członkiem przegranego komitetu 
wyborczego, to z zaangażowaniem 
wartym istotniejszej sprawy 
skrzyknięto jakieś 50 osób (wraz  
z dziećmi) aby protestem wymusić 
zmianę decyzji. Najpierw o wszystko 
obwiniono oczywiście Wójta. Jakżeby 
inaczej? Sam lekarz, rozbawiony, 
zanoszący się od śmiechu – co widać 
w relacjach z pikiety – oskarża Wójta. 
Wtórująca mu reszta stojąc nad 
włodarzem naszej gminy niczym „kat 
nad dobrą duszą” wrzaskiem stara 
się wymusić na Wójcie aby pogwałcił 
niezależność dyrektora SPGZOZ 
i zmusił go do zmiany decyzji. 
Najpierw zatem zarzuca się Wójtowi, 
że wpływa na niezależność ZOZ-u,  
z drugiej przymusza się go, aby 
właśnie to prawo do samostanowienia 
zarządu tej placówki złamał. 

Co ciekawe dowiedziałem się 
również, że naszym najlepszym 
lekarzem nie jest jak dotąd sądziłem 
światowej klasy specjalista prof. 
Henryk Skarżyński. Najwspanialszy 
jest bowiem „nasz Szymon”, „Nie 
oddamy Szymona”! 

Cóż, kolejny raz Wójt okazał się 
zwycięzcą. Nie bał się sam stanąć 
naprzeciwko rozkrzyczanego tłumu 

– Pomidorami ani jajkami rzucać 
nie będziemy, przynajmniej dzisiaj 
– jak zaznaczył „głównodowodzący 
zgromadzenia”. Zachował spokój 
i opanowanie, był rzeczowy  
i konkretny. Taką postawą zapewne 
nie tylko mój szacunek zdobył.  
Z drugiej strony były „gwiazdy”, 
które chwaliły się brakiem 
umiejętności liczenia. Wystarczy 
prosta proporcja aby obliczyć ile 
głosów stanowi 5%... Dla ułatwienia 
Państwowa Komisja Wyborcza na 
swoich stronach podaje już wyliczone 
dane. Otóż pani Bernatowicz Ewa 
Agnieszka otrzymała 2846 głosów co 
stanowi 45% ważnych głosów. Wójt 
gminy Grzyb Janusz otrzymał 3478 
czyli 55% ważnych głosów. Różnica 
między 45%, a 55% to moim zdaniem 
10%, a nie 5%.

Zatem nie pozostaje mi nic 
innego, jak życzyć czytelnikom oraz 
wszystkim mieszkańcom gminy 
zdrowych, radosnych i pogodnych 
świąt. Odwiedzin Mikołaja, a nie 
duchów świąt. Spokoju i życzliwości  
w nadchodzącym roku, oraz wzajemnej 
życzliwości, konstruktywnej krytyki 
i wzajemnego szacunku. Pani, która 
nie potrafi liczyć życzę polubienia 
matematyki i zaprzyjaźnienia się z nią, 
to siostra logiki, a bez obu żyć się nie da.

Antymalkontent

                                          
System gospodarowania 
odpadami komunalnymi

Informujemy, że szczegółowy harmonogram 
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości Gminy Nadarzyn 
na rok 2015 znajduje się na stronie: www.nadarzyn.pl w zakładce 

Ochrona środowiska/ Informacje i uchwały.
    Przypominamy także, że mieszkańcy Gminy zobowiązani 
są do wnoszenia opłaty za śmieci w terminach:
 - za I kwartał do 31 marca,
-  za II kwartał do 30 czerwca,
-  za III kwartał do 30 września, 
-  za IV kwartał do 31 grudnia. 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
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O Ś W I A T A

Jubileusz Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 
28 listopada 2014 r. w nadarzyń-

skim gimnazjum miała miejsce nie-
zwykła uroczystość jubileuszowa.  
Społeczność Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II świętowała 15-lecie swojego 
istnienia. Uroczystą galę z tej okazji 
poprowadzili Zbigniew Reluga – dy-
rektor szkoły, Magdalena Drzewiecka 
(nauczycielka j. angielskiego) oraz 
Dariusz Zwoliński (nauczyciel wf). 
Wśród zaproszonych gości byli: 
Bożena Żelazowska – Zastępca 
Kierownika Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych; Zofia 
Wolanin  - Członek Zarządu 
Głównego Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych 
RP, Witold Lisowski – Prezes 
Zarządu Głównego Fundacji Grobu 
Nieznanego Żołnierza, Bernard 
Malinowski – Członek Zarządu 
tejże Fundacji; Przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy –  
z Prezes Marzeną Grochowską, Beatą 
Tomecką oraz Agnieszką  Piszewską.; 
ks. Andrzej Wieczorek – dziekan de-
kanatu raszyńskiego, Proboszcz para-
fii pw. św. Klemensa w Nadarzynie; 
przedstawiciele władz powiatowych z 
Wicestarostą Agnieszką Kuźmińską. 
Obecni byli także Przewodnicząca 
Rady Gminy Nadarzyn Danuta 
Wacławiak, Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb, Zastępca Wójta 
Tomasz Muchalski, Sekretarz Edyta 
Gawrońska, a także inni współpra-
cujący ze szkołą pracownicy UG  
Nadarzyn, Kierownicy i Dyrektorzy 
jednostek podległych oraz szkół  
i przedszkoli, przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych ze szkołą firm i instytucji, 
poprzedni  dyrektorzy szkoły, absol-
wenci, rodzice i uczniowie.

Były podziękowania i wspomnie-
nia, przeplatane skeczami w wyko-
naniu Marka Żwirskiego i ks. Jarka 
Kuśmierczyka nauczycieli gimna-
zjum, którzy jak się okazało posia-
dają ogromny talent kabaretowy. 
Specjalnie przygotowane, okazjo-
nalne pokazy slajdów przypomniały 
najważniejsze wydarzenia z historii 
szkoły, znamienite postacie, które 
gościły w jej murach oraz uczniów, 

którzy się tu kształcili.  Wspomnienia 
związane z powstaniem szkoły i 
pierwszymi latami jej działalności 
przedstawili m.in. Wójt Janusz Grzyb, 
była dyrektor Elżbieta Chruściak,  
Dariusz Zwoliński nauczyciel wf  oraz 
Grzegorz Sadowski nauczyciel j. pol-
skiego. Była także przygotowana spe-
cjalnie na tę okazję „Dumka na dwa 
serca” wyśpiewana przez gimnazjali-
stów.  A osoby szczególnie zaslużo-
ne dla szkoły otrzymały wyróżnienie 
„Przyjaciela Gimnazjum”.

Na zakończenie uroczystości był 
tort jubileuszowy i wspólny poczę-
stunek.

Podczas uroczystości  Bożena 
Żelazowska Zastępca Kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych została  odznaczo-
na Medalem ,,Dziedzictwa Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej’’.

Natomiast Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb uhonorowany zo-
stał medalem PRO PATRIA za 
szczególne zasługi w kultywowa-
niu pamięci o walce o niepodle-
głość Ojczyzny; Tomasz Muchalski  
Zastępca  Wójta Gminy Nadarzyn 
- najwyższym kombatanckim 
odznaczeniem Za Wybitne Zasługi 
dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych. Ponadto 
medalami  Związku Kombatantów 
RP i BWP zostali odznaczenia 
ks. Dziekan Andrzej Wieczorek. 
Odznakę Honorową Pamięci 
Krystyny Krahelskiej – pamięci 
Powstania Warszawskiego 1944 
otrzymał Dyrektor Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 
Zbigniew Reluga. Honorowa Złota 
Odznaka Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy przyznana zosta-
ła  Małgorzacie Rec, Katarzynie 
Onyszk i Karolinie Podleśnej –
nauczycielkom  Gimnazjum. 
Ponadto Kombatanckim Krzyżem 
Pamiątkowym ”Zwycięzcom” odzna-
czeni zostali Maciej Szmel oraz Teresa 

Dąbrowska – nauczyciele SP im. św. 
Stanisława Kostki w Kostowcu.  Ks. 
Jarek Kuśmierczyk otrzymał medal 
Wzorowego Krwiodawcy (za oddanie 
25 litrów krwi). Medal za działalność 
na rzecz propagowania idei krwio-
dawstwa otrzymał Marek Żwirski. 
Weronika Rec –  absolwentka nada-
rzyńskiego Gimnazjum otrzymała 
Złotą Odznakę Przyjaciela  Warszawy.

red.

Wśród uhonorowanych tytułem „Przyjaciel Gimnazjum” byli m.in. od lewej: Zofia Wolanin - czło-
nek ZG ZKRP i BWP, Bożena Żelazowska - Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, Tomasz Muchalski - Wicewójt Gminy, Edyta 
Gawrońska - Sekretarz Gminy, Maria Jaworska - Inspektor ds. oświaty oraz prowadząca uroczystość 
Magalena Drzewiecka

Relacja z uroczystości jubileuszowych 
na ITVNadarzyn:
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wie świąteczną atmosferę. 
Podopieczni otrzymali od Świętego 

Mikołaja pyszne paczki. Rodziny ze 
Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” 
spisały się na medal, wszyscy razem 
pracowali przy przygotowaniu im-
prezy, dekoracji stołów. Jedna  
z naszych mam przygotowała katering, 
stoły uginały się od jadła, oprócz tego 
każda rodzina przyniosła jakiś smakołyk 
od siebie: czy to śledzie, czy to ciasto czy też 
sałatkę. Ksiądz dziekan pobłogosławił 
nam opłatki, którymi połamaliśmy się 
z gośćmi. 

Po imprezie wespół uprzątnęliśmy salę  
i z miłymi wspomnieniami wróciliśmy 
do swoich domów.

       Wigilia jest już wspomnieniem., tak 
jak i nasz Kiermasz Bożonarodzeniowy 
przed Kościołem w Nadarzynie. Rodzice 

SP Młochów

  Dnia 5 grudnia 2014r. w naszej szkole 
odbył się coroczny Mikołajkowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej, w którym brały 
udział: SP Młochów, SP Kostowiec, SP 
Wola Krakowiańska. 

Jak zawsze w rywalizacji uczestniczyły 
drużyny dziewcząt  i chłopców. Pierwszy 
mecz zaczęły dziewczęta z Młochowa     
i Kostowca, w którym ta pierwsza 
drużyna wygrała 6:0. Następnie dam-
ska reprezentacja Woli Krakowiańskiej 
zmierzyła się z naszymi wcześniejszymi 
przeciwniczkami,  z którymi wygrała. 
Potem swój czas otrzymali chłopcy 
naszej szkoły w meczu z Kostowcem, 

w którym odnieśli zwycięstwo 9:0!  
W kolejnym meczu, tym razem z Wolą 
Krakowiańską, także wygrali.  W dalszych 
rozgrywkach nasze dziewczęta z Wolą 
Krakowiańska przegrały 1:2. Powoli 
zaczęliśmy domyślać się, jak zakończą 
się te rozgrywki.  Następnie męska 
reprezentacja z Woli Krakowiańskiej 
wygrała w meczu z Kostowcem.  Os-
tatnie minuty rywalizacji na hali zajęły 
dziewczęta z Woli Krakowiańskiej  
i Kostowca, mecz ten  wygrała pierwsza  
z wymienionych drużyn. Po rozegran-
ych meczach każda szkoła mogła udać 
się na słodki poczęstunek, przygotow-
any przez Radę Rodziców naszej szkoły.                 
Około godziny 11:00 poznaliśmy wyniki. 
W przypadku dziewcząt pierwsze mie-
jsce zajęła SP Wola Krakowiańska, dru-
gie SP Młochów, a trzecie SP Kostowiec.  

Natomiast w męskich rozgrywkach 
wygrali chłopcy SP Młochów, tuż 
po nich byli SP Wola Krakowiańska,  
a następnie SP Kostowiec. 

Po rozdaniu medali i dyplomów za-
wodnikom, Pan Dyrektor Jarosław 
Wołkowycki podziękował wszystkim 
uczestnikom, opiekunom drużyn,  
a także  pielęgniarce Agnieszce Mirowsk-
iej, Radzie Rodziców  i  Panu Witoldowi 
Siwcowi za zaangażowanie podczas Turnieju.                                                                                                                                        
                                                                                                                                     

                                            
Maja Gielmuda, 
uczennica kl. VI, 

SP Młochów

  “Mikołajki”
na sportowo 

Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” 
wygrało w tym roku konkurs Powiatu na 
organizację Wigilii integracyjnej. Naszą 
imprezę nazwaliśmy:

“Przy wigilijnym stole jest miejsce dla 
każdego – łamiemy bariery.”

Rzeczywiście tak było. Wśród 
niepełnosprawnych gości byli po-
dopieczni Stowarzyszenia „Szlakiem 
Tęczy” oraz nasi partnerzy w organi-
zacji Wigilii czyli Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym z Pruszkowa, byli opieku-
nowie osób niepełnosprawnych, władze 
Gminy Nadarzyn oraz Powiatu, a także  
nasi hojni darczyńcy oraz rodziny osób 
niepełnosprawnych. Na organizację Wi-
gilii otrzymaliśmy 5 000,00 zł ze środków 
PFRON, otrzymaliśmy również 
darowiznę z Banku Spółdzielczego  
w Nadarzynie. Wójt gminy Nadarzyn 
pan Janusz Grzyb objął  Wigilię hon-
orowym patronatem i sfinansował zakup 
prezentów i nagród dla dzieci, które 
były obecne na Wigilii i brały udział  
w różnych grach i zabawach. Wigilia udała 
się wspaniale, bawili się na niej pospołu 
starzy i młodzi, chorzy i zdrowi, sprawni 
i niepełnosprawni. Zabawę inicjował 
zespół pana Bogdana Osińskiego  
z Ruśca: Św. Mikołaj i jego po-
mocnicy. Przyznać trzeba, że nap-
racowali się bardzo, ale wszy-
scy goście dzięki nim świetnie się 
bawili. Sceneria sali widowiskowej  
w NOK pomogła stworzyć prawdzi-

z naszego Stowarzyszenia przygotowali 
wiele pięknych stroików świątecznych, 
prawie wszystkie sprzedaliśmy.  
Ze sprzedaży stroików zarobiliśmy  
2 060 zł. Pieniądze  zostały wpłacone na 
fundusz statutowy i zasilą rehabilitację 
naszych podopiecznych. 

Wszystkim osobom, które zechciały nabyć 
nasze ozdoby i w ten sposób wspomogły 
rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 

serdecznie dziękujemy i życzymy  
Wesołych Świąt 

i Szczęśliwego Nowego Roku.
Krystyna Dąbrowska

Porezes Stowarzyszenia

Materiał filmowy 
ze spotkania wigilijnego 
na ITVNadarzyn 

WiGILIA W „SZLAKIEM TĘCZY”
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SP Rusiec 

   7 listopada 2014 roku w Szkole 
Podstawowej w Ruścu odbyło się 
spotkanie z autorką niezwykle popu-
larnych książek dla dzieci i młodzie-
ży - panią Joanną Olech. Wzięli w 
nim udział uczniowie klas czwartych. 
Pisarka opowiedziała dzieciom, jak 
rozpoczęła się jej kariera, czyli jak po-

wstała książka „Dynastia Miziołków”. 
Czwartoklasiści dowiedzieli się także, 
że pierwowzorami postaci Miziołka, 
Kaszydła i Małego Potwora są dzieci 

autorki. 
    Joanna Olech bardzo szybko zaskar-
biła sobie sympatię młodych czytelni-
ków, którzy z wielkim entuzjazmem i 
ogromną przyjemnością brali udział  
w przygotowanych przez nią zaba-
wach. Autorka czytała fragmenty 
swoich utworów, a następnie zadawa-

ła publiczności podchwytliwe pytania 
sprawdzające znajomość jej książek.   
Umiejętność uważnego słuchania i 
spostrzegawczość uczestników zo-

Spotkanie autorskie z Joanną Olech 
stała także poddana próbie podczas 
kolejnego zadania polegającego na 
odgadywaniu dalszego ciągu historii 
opowiadanych przez pisarkę. Joanna 
Olech przeprowadziła też wybo-
ry „Mister Miziołka”, czyli chłopca 
najbardziej podobnego do główne-
go bohatera uwielbianej przez dzieci 
lektury. Czwartoklasiści mogli także 
wykazać się wielką pomysłowością, 
wymyślając historie o radosnym, 
smutnym i zdenerwowanym smoku. 
Za prawidłowo wykonane zadania 
dzieci otrzymywały słodkie nagrody. 
Nie zabrakło również pytań do autor-
ki. Uczniowie chcieli poznać szczegó-
ły dotyczące twórczości pisarki i jej 
życia prywatnego. Po zakończonym 
spotkaniu czwartoklasiści ustawili się 
w długiej kolejce po autografy i pa-
miątkowe imienne dedykacje. 
    Wielkie poczucie humoru, dosko-
nały kontakt ze słuchaczami oraz 
niesamowity urok pani Joanny, spra-
wiły, że spotkanie było niezwykle in-
teresujące. Niewątpliwie dla młodych 
czytelników stało się ono zachętą do 
lektury książek jej autorstwa. 

Anna Kubik  
Nauczyciel SP Rusiec 

SP Wola Krakowiańska

W tym roku  nasza Szkoła Pod-
stawowa w Woli Krakowiańskiej po 
raz pierwszy wzięła udział w ogól-
nopolskiej akcji „Szkoła z klasą 2.0”. 
Program od lat wspiera szkoły w pr-
zygotowaniu młodych ludzi do życia 
w nowoczesnym świecie i w wychow-
ywaniu ich na aktywnych obywateli, 
którzy chcą się uczyć i podejmować 
nowe wyzwania.  Od kilku lat sku-
pia się na mądrym i przemyślanym 
wykorzystywaniu technologii in-
formacyjno - komunikacyjnych  
w codziennej pracy szkolnej. Poma-
ga rozwinąć u uczniów samodzielne  
i krytyczne myślenie, uczy odpowied-
zialnie i z poszanowaniem praw au-
torskich korzystać ze źródeł, czytać ze 
zrozumieniem, analizować i wybierać 
odpowiednie informacje. Pomaga 
wykorzystywać wiedzę w praktyce 
i bezpiecznie korzystać z internetu. 

Uczy pracy zespołowej, współpracy 
ze społecznością lokalną  a także ro-
zwija umiejętności wystąpień public-
znych.

Tegoroczna edycja „Szkoły z klasą” 
prowadzona jest pod hasłem „Czyta-
my i odkrywamy”. Umiejętność czyta-
nia ze zrozumieniem jest niezbędna 
w każdej dziedzinie. Skupimy się 
na rozwijaniu kompetencji czyta-

nia i analizy tekstów, samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy i różnych 
rozwiązań.  Pokażemy naszym ucz-
niom jak odkrywać świat na różne 
sposoby i wytrwale realizować swoje 
cele.

Program trwa cały rok szkolny  
i do jego zrealizowania potrzebny jest 
Zespół 2.0 – dyrektor i przynajmniej 
trzech nauczycieli z których jeden 

Szkoła z klasą
 Fot. arch.szkoły

 Fot. arch.szkoły
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zostaje koordynatorem i opiekuje 
się całością działań prowadzonych  
w szkole. Czynności te opisywane są  
i zamieszczane na specjalnie utwor-
zonej do tego celu platformie inter-
netowej.

Nasi uczniowie z entuzjazmem po-
deszli po postawionego przed nimi 
zadania. W pierwszym semestrze 
wspólnie opracujemy Kodeks 2.0, 
który będzie główną wytyczną podczas 
naszej całorocznej pracy. 

My jako nauczyciele będziemy 
prowadzić zajęcia w oparciu o tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne 
oraz metodę projektu.  Mamy nadzieję, 
że projekt przyniesie uczniom wiele 
korzyści, które będą mogli zastosować 
w praktyce, aby pogłębiać swoją wiedzę 
na wielu płaszczyznach.

Marta Rudnicka
Koordynator projektu

Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła 
udział w obchodach  Dnia Życzliwości 
i Pozdrowień. Tegoroczny Dzień 
Życzliwości zaczęliśmy świętować już 
we wtorek, kiedy to w szkole pojawiła się 
skrzynka życzliwości i pozdrowień. Uc-
zniowie mogli do niej wrzucać życzliwe 
liściki, pozdrowienia, laurki, które 
później zostały rozdane adresatom. 
Korytarz szkolny natomiast zamienił 
się w Aleję Życzliwości wypełnioną 
licznymi cytatami, myślami na temat 
serdeczności, przyjaźni i uśmiechu oraz 
plakatami życzliwości. 

Prace te przygotowali uczniowie na 
zajęciach plastycznych. 

W szkole główne obchody tego 
święta miały miejsce 20 listopada. 
Rano każda z klas wybierała najbardziej 
życzliwą osobę w swojej klasie, która 
później przystępowała do plebiscytu 
na najbardziej życzliwą osobę w sz-
kole. Po tajnym głosowaniu wszyst-
kich uczniów i nauczycieli zwyciężyła 
Oliwia z klasy VI. Wszyscy zwycięzcy 
klasowi otrzymali z rąk pani Dyrektor 
“odznaki życzliwości”, które wcześniej 
przygotowały ich koleżanki ze szkoły: 
Pola, Paulinka i Ewelinka z kl. II. 
Głównym punktem tego dnia była akcja 
wspólnego malowania bluz. Wszyscy 
uczniowie zaangażowali się w tworzenie 
swoich indywidualnych projektów, 
świetnie się przy tym bawiąc i rozwijając  
swoją plastyczną twórczość. Następnie 
uczniowie wraz ze swoimi wychowaw-

cami wzięli  udział w konkursie: “Przepis 
na ciasto życzliwości”, każdy pomysł 
został nagrodzony wielkimi oklaskami i 
słodkim upominkiem. Męska część klas 
IV-VI zajęła się również pieczeniem 
pysznych ciast, które później wspólnie 
skosztowaliśmy.

Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i nauczycieli “Dzień Życzliwości” 
upłynął w atmosferze uśmiechu i  dobrej 
zabawy. Wszystkim razem i każdemu 
z osobna dziękuję za zaangażowanie, 
pomoc i uczestnictwo w tym dniu. 
Pamiętajmy, aby życzliwość w naszym 
życiu była obecna codziennie, a nie tylko 
od święta. 

Aneta Bilińska 
Psycholog szkolny SP Wola Krakowiańska

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Pogotowie ogrodnicze: 
wycinki i pielęgnacja drzew, odsnieżanie,

prace porządkowe, strzyżenie żywopłotów, 
koszenie trawników. Usuwanie zarośli 

z terenów działek. Przyłącza kanalizacyjne 
(od budynku do studzienki). 

Okolice Nadarzyna.

Tel. 511 289 481 

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

Wizyty po umówieniu tel. mgr rehabilitacji 
ruchowej B. Pawłowska 

Tel. 696 024 653 

(ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn) 

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

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem, dwa fotele. 

Tel. 511 505 265
Fundacja Kultury Informatycznej 

zaprasza na
 

Wspólne kolędowanie
w ramach otwartych 

spotkań czwartkowych

w dniu 8 stycznia 2015 r., 
godz. 18.30

Centrum Edukacyjne (ul. Wiśniowa 26) Nadarzyn 

www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl
Wstęp wolny 

 Fot. arch.szkoły
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Orszak Trzech Króli w Nadarzynie

   W nadchodzącym roku, po raz 
pierwszy mieszkańcy naszej gminy będą 
mieli okazję współtworzyć i uczestniczyć 
w Orszaku Trzech Króli.
Orszak Trzech Króli przejdzie uli-
cami Nadarzyna 6 stycznia 2015 roku 
w Dzień Objawienia Pańskiego. Jest to 
dzień ustawowo wolny od pracy, co 
podkreśla wyjątkowość tego święta dla 
chrześcijan.
   Orszak Trzech Króli organizowany 
jest od 2009 roku. W pierwszych latach 
odbywał się tylko w Warszawie, jednak 
idea ulicznych jasełek szybko zyskała 
uznanie w innych miastach Polski. W 
tym roku swoje Orszaki zorganizowało 
187 miejscowości nie tylko w Polsce, ale 
i za granicą. W 2015 będzie to już 253 
miejscowości! Między innymi, właśnie 
nasz Nadarzyn.
 W ogólnopolskim programie 1 Telewiz-
ji Polskiej można było obejrzeć relację 
na żywo z Orszaku i z tej możliwości 
skorzystało blisko 2 miliony widzów! 
Ponadto, lokalne stacje telewizyjne i 
oddziały TVP przygotowały reportaże z 
przebiegu tego wydarzenia w regionach.
Uliczne jasełka mają wielowiekową 
tradycję. Początkowo były one znane 
we Włoszech, później we Francji. W 
średniowieczu rozpowszechnili je fran-
ciszkanie. Legenda głosi nawet, że 
tradycję wystawiania jasełek (tak jak i 
budowę szopek bożonarodzeniowych) 
zapoczątkował sam św. Franciszek z 
Asyżu.
  Bezpośrednim nawiązaniem do trady-
cji wystawiania jasełek ulicznych jest 
Orszak Trzech Króli. Jednocześnie 
przenosi on wydarzenia sprzed tysięcy 
lat we współczesność – po to, by ta 
najważniejsza historia w dziejach świata 
mogła być opowiadana wciąż na nowo. 
Orszak prowadzą Trzej Królowie 
symbolizujący trzy kontynenty – Europę, 
Azję i Afrykę.
  Orszak Trzech Króli jest inicjatywą 
lokalną i oddolną. Organizują go zwykli 

ludzie - rodziny, młodzież, dzieci. W wie-
lu miejscowościach Orszak Trzech Króli 
jest początkiem lokalnej współpracy, 
która kontynuowana jest cały rok w 
różnorakich działaniach na rzecz wspól-
noty. Organizatorami I Nadarzyńskiego 
Orszaku są: Gmina Nadarzyn, Parafia 
św. Klemensa w Nadarzynie, stowarzysze-
nie rodziców Na Fali.

Nasz Nadarzyński Orszak 

idzie pod hasłem:

„Pokój i radość w rodzinie! 

PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.”

Plan:
11:30 - Przegląd i prezentacja orszaków. 
Występ chórów szkół Azymut i Promienie 
Przybycie posła cesarskiego, 
12:00 - Anioł Pański, start Orszaku, 
13:00 - Rodzinne kolędowanie na Placu 
Poniatowskiego.

Zapraszamy do wspólnego, rados-
nego i pełnego energii przeżywania 

tego święta! Do wspólnego 
kolędowania. Zaprośmy rodzinę, 

sąsiadów i znajomych. 
Więcej informacji na www.facebook.com/

orszaknadarzyn lub  nadarzyn.orszak.org.
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  Najbardziej pożądana produkcja 
2014 roku jest już gotowa. Odbył się 
pokaz przedpremierowy, widzowie 
byli pod wrażeniem zarówno obrazów, 
jakie ukazały się ich oczom jak  
i towarzyszących im dźwięków. 

Przygotowywany w aurze 
tajemniczości, a wręcz skandalu 
teledysk promujący gminę robi 
wrażenie. 

Społeczność lokalna, od najmłodszych 
po seniorów prezentuje się wspa-
niale. Pomysłowo ujęta sceneria  
i wyeksponowana uroda naszej gminy 
sprawiają, że mieszkańcy reszty kraju  
z zazdrością spoglądali będą na Na-
darzynian.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nadarzynie

www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15;  05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

• 02.11.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej jednego 
samochodu osobowego w Nadarzynie 
przy ul. Akacjowej. Działania zostały 
podjęte o godzinie 23.50; na miejscu 
obecna była Policja Nadarzyn.
• 04.11.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru składowiska suchych gałęzi  
w Strzeniówce przy ul. Wesołej. Na mie-
jscu akcji obecny również jeden Zastęp 
PSP Pruszków, do działań zostaliśmy 
zadysponowani o godzinie 17.30.
• 08.11.2014 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru samochodu osobowego w Na-
darzynie przy ul. Akacjowej. Do działań 
zostaliśmy zadysponowani o godz. 
23.46. Na miejscu obecna była policja 
Nadarzyn.
• 09.11.2014 r. wyjazd zastępu do rze-
komego pożaru domu. Po przybyciu na 
wskazany adres w Starej Wsi okazało 
się jednak, że jest to fałszywy alarm. 
Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 14.44 
Obecne były również dwa zastępy PSP 
Pruszków.

• 12.11.2014 r. udział zastępu w usuwaniu 
skutków kolizji drogowej samochodu 
osobowego z samochodem ciężarowym 
do której doszło w Nadarzynie  
(al. Katowicka). Działania zostały podjęte 
o godzinie 10.26.
• 17.11.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków wypadku w czasie pra-
cy – przewrócony na bok samochód 
ciężarowy, do którego doszło na terenie 
budowy trasy. Działania zostały podjęte 
o godz. 9.39 i polegały na wydobyciu  
osoby poszkodowanej z szoferki po-
jazdu, udzieleniu pomocy przedmedy-
cznej do czasu przybycia pogotowia ra-
tunkowego na miejsce, zabezpieczeni 
przewróconego pojazdu. Na miejscu 
obecne były dwa zastępy PSP Pruszków, 
pogotowie ratunkowe Piaseczno, policja 
WRD Pruszków.
•  24.11.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru hali produkcyjnej na terenie 
jednej z firm w Ruścu. Do działań 
zostaliśmy zadysponowani o godz. 7.42. 
po przybyciu na miejsce okazało się, że 

pracownicy sami zlokalizowali i ugasili 
niewielki pożar. Na miejscu obecne 
również  trzy zastępy PSP Pruszków 
oraz zastęp OSP Raszyn.
• 24.11.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru samochodu ciężarowego, do 
którego doszło o godz. 14.58 w Wolicy 
(al. Katowicka). Na miejscu akcji obecne 
również jeden zastęp PSP Pruszków 
oraz policja Nadarzyn.
• 27.11.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu zwalonego drzewa w Ruścu przy 
ul. Osiedlowej. Do działań zostaliśmy 
zadysponowani o godz. 11.43.

Arkadiusz Kiliński 
Naczelnik OSP Nadarzyn 

Spokojnych, 
zdrowych, wesołych 

Świąt Bożego Narodze-
nia oraz

Szczęśliwego 
Nowego Roku 

życzy 
Zarząd oraz Druhowie 

OSP Nadarzyn

Pikanterii sprawie nadaje spore 
zainteresowanie oraz rozmaite 
domysły, które towarzyszyły temu 
przedsięwzięciu od samego początku. 
Przypominamy, że płatnikiem re-
alizacji filmu jest renomowana firma  
z branży samochodowej. 
Udział w teledysku był dobrowolny, 
a pomysłodawcą jest pan Michał Sta-
warski - muzyk, mieszkaniec Gminy 
Nadarzyn.
Premiera teledysku w internecie 

będzie miała miejsce  
24 grudnia o godz. 15.00.

Zapraszamy do oglądania...
red.

Teledysk reklamowy Gminy Nadarzyn 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O
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   W okresie świąteczno - no-
worocznym petardy i fajerwer-
ki postrzegane są jako jeden  
z elementów dobrej zabawy. Jest to 
również okres, w którym do szpitali 
trafia wiele ofiar niewłaściwego ob-
chodzenia się z materiałami pirotech-
nicznymi. Prócz poważnych oparzeń 
zdarzają się również przypadki urywa-
nia kończyn do spowodowania śmierci 
włącznie. Na co zwrócić uwagę zaopa-
trując się ww. wymienione materiały? 
Poniżej kilka ważnych rad, dzięki 
możemy zapobiec nieszczęściom:
• zakupu fajerwerków może dokonać 
tylko osoba pełnoletnia w wyspecja-
lizowanych sklepach lub stoiskach 
sprzedaży;
•  należy je przechowywać w miej-
scach suchych, z dala od źródeł ciepła 
i bez dostępu do nich dzieci;
• przed użyciem należy dokładnie 
przeczytać instrukcję użytkowania, 
która musi być dostępna w języku 
polskim;
• odpalenie fajerwerków musi od-
bywać się wyłącznie pod nadzorem 
trzeźwej osoby pełnoletniej, z zacho-
waniem szczególnej ostrożności;
• nie należy używać niewybuchów 
oraz uszkodzonych materiałów piro-
technicznych,
• nie używać materiałów piro-
technicznych w pomieszcze-
niach zamkniętych, balkonach  
i tarasach oraz nie trzymać odpalo-
nych petard w dłoniach;
• oddalmy się na bezpieczną odle-
głość (ok. 10 m.) od miejsca odpala-
nia fajerwerków;
• szczególnie uważajmy na dzieci nie 
zapominając również o zwierzętach, 
które bardzo cierpią m. in. z uwagi na 
wyczulony słuch;
• ustawiajmy petardy w sposób unie-
możliwiający przewrócenie się przed 
wystrzałem, co może spowodować 
zagrożenie dla nas, jak i innych osób.
Przypomnę również, że:
•	 sprzedaż powinna odbywać się 
na stoiskach z obsługą, gdzie towar 

podaje klientowi tylko uprawniony 
sprzedawca;
•	 wyroby takie muszą być posor-
towane w sposób widoczny, wg klas 
dopuszczenia do sprzedaży;
•	 ponadto wymagane jest, by na 
każdym opakowaniu materiałów pi-
rotechnicznych, do sprzedaży których 
nie jest wymagana koncesja występo-
wało oznaczenie NWP, co wskazuje, 
że nie wymagane jest zezwolenie na 
posiadanie, używanie jak też przecho-
wywanie takiego materiału.
•	 stoisko powinno być wyposażone 
w sprzęt gaśniczy oraz tablice infor-
macyjne o zakazach otwierania opa-
kowań na terenie obiektu, wnosze-
nia tych wyrobów do innych części 
obiektu oraz użytkowania fajerwer-
ków w obiekcie i jego sąsiedztwie.

Odpowiedzialność prawna:
• sprzedaż materiałów pirotechnicz-
nych dozwolona jest tylko osobom 
pełnoletnim. Naruszenie tego prze-
pisu jest przestępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do lat 2.
• ujawnione naruszenie przepisów 
dotyczących obrotu materiałami 
wybuchowymi (w tym wyrobami pi-
rotechnicznymi) strażnik informuje 
Policję. W zakresie swoich właściwo-
ści upoważnionymi organami kon-
trolnymi są również Straż Pożarna, 
Państwowa Inspekcja Pracy.
• w zakresie używania materiałów pi-
rotechnicznych, powszechnym roz-
wiązaniem stosowanym w wielu mia-
stach Polski, w tym także na terenie 
naszej gminy, jest przepis art. 51 KW, 
w którym opisano czyn polegający na 
zakłócaniu ciszy, spokoju i porząd-
ku publicznego. Ustawodawca chroni 
spokój i porządek publiczny przed jego 
zakłócaniem, które może przybierać 
różne formy. Przepis nie zawiera ogra-
niczeń czasowych obowiązuje on nie-
przerwanie cały rok. Dla wyczerpania 
znamion wykroczenia, a tym samym 
podjęcia interwencji przez strażnika 
lub policjanta, wymagane jest zgłosze-

nie osoby, której przeszkadza hałas. 
W przypadku gdy funkcjonariusz nie 
jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający 
musi świadczyć przez sądem. 

W przypadku naruszenia przepisów 
związanych z zakłóceniem spokoju  
i porządku publicznego strażnik 
może nałożyć mandat karny do 500 
zł. Ponadto ustawodawca przewidział 
w uzasadnionych przypadkach 
możliwość odstąpienia od nałożenia 
grzywny w drodze mandatu  
i wystąpienie z wnioskiem o ukaranie 
do sądu, gdzie grzywna może wynieść 
nawet do 5 tys. zł. Powyższe sankcje 
dotyczą osób, które ukończyły 17 lat, 
natomiast w przypadku osób poniżej 
tego wieku, sprawę przekazuje się 
do Policji, która może wystąpić  
z wnioskiem do sądu rodzinnego, jak 
też należy poinformować rodziców  
i dyrektora szkoły.

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.

Zdrowych, radosnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku 
życzą Mieszkańcom Gminy Nadarzyn 

Komendant i Funkcjonariusze 
Straży Gminnej 

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

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

Księgowość i doradztwo 
dla firm z dojazdem do klienta. 

Tel. 501 103 570

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn 

• W dniu 19 listopada 2014 r. oko-
ło godz. 1.40 w Rozalinie, policjan-
ci służby patrolowo-interwencyjnej 
komisariatu w Nadarzynie, zauwa-
żyli zaparkowany na skraju lasu 
samochód osobowy marki Audi.  
W pojeździe znajdowali się dwaj 
mężczyźni, którzy na widok poli-
cjantów zaczęli się nerwowo zacho-
wywać. Zapytani o powód postoju  
w tym miejscu oświadczyli, że zatrzy-
mali się aby odpocząć i wyspać się. 
Podczas sprawdzenia wnętrza po-
jazdu policjanci ujawnili m. in. łom, 
latarki i rękawiczki oraz mogące po-
chodzić z przestępstwa przedmioty 
w postaci piast i siłowników hydrau-
licznych od koparko-ładowarki Case. 
Mężczyźni nie potrafili racjonalnie 
wytłumaczyć się z tych przedmio-
tów, podając dwie różne wersje wej-
ścia w ich posiadanie. Nadto podczas 
sprawdzenia telefonów komórko-
wych mężczyzn, policjanci odnaleźli 
połączenia wykonywane do skupu 
złomu. W związku z faktem, że jeden  
z mężczyzn wcześniej był zatrzy-
mywany przez nadarzyńskich po-
licjantów za posiadanie środków 
odurzających, dokonano skru-
pulatnego przeszukania pojazdu  
z udziałem przewodnika psa służbo-
wego do wykrywania zapachu nar-
kotyków.  W wyniku przeszukania 
znaleziono ponad 20 gram kokainy  
i pół grama heroiny, a także doku-
menty ze wcześniejszej sprzedaży 
dużych ilości złomu. Obaj mężczyźni 
zostali zatrzymani i osadzeni w poli-
cyjnym areszcie, a następnego dnia 
przesłuchani. W przedmiotowej spra-
wie wszczęte zostało dochodzenie, 
w celu wszechstronnego wyjaśnienia 
przestępczej działalności mężczyzn. 

• W dniu 22 listopada 2014 r. około 
godz. 9.30, policjanci realizując uzy-
skaną informację, dokonali zatrzyma-
nia do kontroli samochodu kierowa-

nego przez mieszkańca Nadarzyna 
Jacka K. Z posiadanych informacji 
wynikało, że mężczyzna może znaj-
dować się w posiadaniu narkotyków 
i pod ich wpływem prowadzić sa-
mochód. W wyniku przeszukania 
policjanci znaleźli ponad trzy gramy 
narkotyku w postaci marihuany. Od 
mężczyzny została również pobrana 
krew, w celu zbadania czy prowadził 
on pojazd znajdując się pod wpły-
wem środka odurzającego. Zatrzyma-
nemu za posiadanie narkotyków grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3, a 
w przypadku potwierdzenia kierowa-
nia po zażyciu narkotyku - utrata pra-
wa jazdy i kara pozbawienia wolności 
do lat 2.   

• Ponadto w październiku 2014 r. 
policjanci Komisariatu Policji za-
trzymali siedmiu sprawców kierowa-
nia pojazdami w ruchu drogowym  
w stanie nietrzeźwości lub po uży-
ciu alkoholu, dwóch poszukiwanych 
nieletnich uciekinierów z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Zielon-
ce, trzech osób poszukiwanych na 
podstawie nakazu doprowadzenia do 
Zakładu Karnego, osoby poszukiwa-
nej do ustalenia miejsca pobytu oraz 
sprawcy znieważenia funkcjonariusza 
publicznego i sprawców kradzieży 
elektronarzędzi. 

Przypominam Państwu, że Komenda 
Stołeczna Policji uruchomiła specjal-
ną linię telefoniczną dla tych osób, 
które podejrzewają, że mógł do nich 
zatelefonować oszust podający się za 
„wnuczka”, „krewnego” lub „poli-
cjanta – funkcjonariusza CBŚ”. Nie 
dajmy przestępcom szansy! Nie po-
zwólmy, aby zabrali oszczędności 
życia! Na Państwa sygnały policjanci 
czekają przez całą dobę, pod nr tel. 
22 60-33-222. 

Oszuści niedawno zmodyfikowali 
metodę swojego działania. Tak, jak na 
początku dzwoniąc na numer stacjo-
narny i nawiązując rozmowę ze star-
szą osobą, podszywają się pod któ-
regoś z członków rodziny. Po chwili 
jednak przerywają połączenie. Bar-
dzo szybko telefon ponownie dzwo-
ni. Tym razem przestępca podaje się 
za policjanta, funkcjonariusza CBŚ 
lub CBA. Oszust przekonuje starszą 

osobę, że rozpracowuje zorganizo-
waną grupę przestępczą i prosi, aby 
mu w tym pomóc. Ta pomoc ma po-
legać na przekazaniu gotówki. Dzięki 
temu będzie można zatrzymać praw-
dziwych przestępców oszukujących 
starsze osoby na tzw. „wnuczka”.  
W rzeczywistości są przestępcami, nie 
mającymi nic wspólnego z policją.

Proszę również pamiętać, że w dniu 
31 sierpnia weszła w życie nowelizacja 
Prawa o ruchu drogowym. Od tego 
dnia każdy pieszy, poruszający się po 
zmierzchu po drodze poza obszarem 
zabudowanym, ma obowiązek 
używania elementów odblaskowych. 
Osobom nie stosującym się do tego 
przepisu grozi mandat od 20 do 500 
złotych. Dotychczas taki obowiązek 
dotyczył tylko dzieci poniżej 15. roku 
życia.

Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących 
pozostawać w zainteresowaniu Policji, 
a zdecydują się na ich przekazanie, 
gwarantujemy pełną anonimowość. 

Wszelkie informacje oraz 
niepokojące sygnały związane 
z Państwa bezpieczeństwem, 

proszę zgłaszać bezpośrednio do 
Dyżurnego Komisariatu Policji  

w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77.

Spokojnych i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 
w Nowym 2015 Roku 

życzą 
Komendant i Funkcjonariusze 

KP Nadarzyn 
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Przebudowa trasy katowickiej

SPGZOZ w Nadarzynie - informacja dla pacjentów 
 Informujemy, że dnia 2.01.2015 r. oraz 5.01.2015r. dyżur będzie pełnił Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 

przy ul. Sitarskich 3, tel. 22 739 48 40 Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny! 

W dni powszednie w godz. 18.00-8.00 oraz całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy stacjonarna i wyjazdowa 

pomoc lekarsko - pielęgniarska w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 tel. 22 758 67 14 (na wprost wejścia głównego do szpitala).

    Dużej skali prac ziemnych, licznych 
maszyn, stawiania rusztowań i coraz 
bardziej ciasnych objazdów nie sposób 
nie zauważyć. Trwa właśnie kolejny 
rok budowy drogi ekspresowej S8, 
nazywanej Trasą Salomea-Wolica lub 
obwodnicą Raszyna. 

  Kontrakt jest podzielony na dwie 
części: od węzła Opacz do węzła Janki 
Małe i Paszkowa, od węzła Janki Małe 
do Magdalenki z węzłem Sękocin. Do 
września 2014 roku na drugim odcinku 
prace były zawieszone ze względu na 
postępowanie w sprawie uzyskania 
ZRID (zezwolenie na realizacje inwest-
ycji drogowej). Postępowanie to trwało 
niezwykle długo z powodu mnogości 
problemów jakie się pojawiły po stronie 
wszystkich zainteresowanych budową. 
Sprawa jest już zamknięta i prace bu-
dowlane są prowadzone teraz  na 
całym odcinku objętym kontraktem. 
Najbardziej widoczny jest postęp na 
odcinku od Opaczy do Paszkowa. Tu 
prace w wielu miejscach przekroczyły 
już dawno próg 60% zaawansowania, 
istnieją wielokilometrowe odcinki 
ułożonych warstw asfaltowych, głównie 
na północ od Janek. Jednocześnie wraz 
z budową samej drogi ekspresowej 
powstały kilometry nowej kanalizacji, 
sieci energetycznej, telekomunika-
cyjnej. Mimo pierwotnego projektu, 
na odcinku od węzła Sokołowska do  
ul. Centralnej w Puchałach trasa jest bu-
dowana w wykopie co zmniejszy emisję 

hałasu a w innych miejscach są usypane 
i obsiane trawą wały ziemne. Wszystkie 
obiekty mają już gotowe fundamenty, 
podpory, nasypy oraz rozstawiony 
ustrój nośny, który często jest już wy-
betonowany. Najbardziej zaawanso-
wanymi obiektami inżynierskimi są 
przejścia dla zwierząt – tam prace 
wykonano praktycznie w 90% za 
wyjątkiem odcinków gdzie jeszcze 
prowadzony jest ruch po starej części 
trasy katowickiej. 
  O tym, że prace postępują szybko 
i sprawnie świadczyć będzie praw-
dopodobne oddanie do ruchu kilku 
docelowych przejazdów w gminie 
Michałowice, już nad trasą S8, czyli 
nieco ponad w rok od rozpoczęcia ja-
kichkolwiek prac budowlanych. Nie 
ma żadnych opóźnień i wszystkie prace 
toczą się zgodnie z harmonogramem 
lub nawet go wyprzedzając. Wyjątkiem 
jest przełożenie dwóch linii wysok-
ich napięć w Jankach i Wolicy. Linie te 
muszą być wyłączone i jak najszybciej 
odbudowane, ponieważ przerwa nie 
może trwać zbyt długo, jednak decyzja  
o wyłączeniu nie jest po stronie wykon-
awcy a operatora sieci.
    Przy tak dużym zaawansowaniu 
prac, sprzyjającej pogodzie istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że cała droga 
zostanie otwarta do ruchu wcześniej niż 
zaplanowano, choć wykonawca nie ma 
takiego obowiązku. 
Od 1 stycznia 2015 roku zostanie 
niecały rok do umownego wyko-

nania wszystkich prac.    Najmniej 
zaawansowane są oczywiście drogi 
lokalne, ale te z kolei wymagają na-
jmniejszych nakładów. Osoby, które 
codziennie podróżują przez „plac bu-
dowy” mogą same zaobserwować jak  
z dnia na dzień zmienia się krajobraz: 
wczoraj prace ziemne, dziś kruszywo, 
jutro pierwsza warstwa asfaltu. I to 
wszystko pod ciągłym ruchem tysięcy 
pojazdów z zapewnieniem dwóch 
pasów ruchu w każdą stronę.
  Budowa jest wymagająca ale też solid-
nie przygotowana. I pomyśleć, że rok 
temu trwały rozbiórki budynków, wy-
cinka drzew i niewielkie pace ziemne.
W przypadku S8 w Nadarzynie  
i Młochowie nadal trwa procedura 
przetargowa dla odcinka od Paszkowa 
do Radziejowic. Kontrakt podzielono 
na dwie części. Wyłonienie zwycięzcy 
przetargu powinno nastąpić jeszcze  
w tym roku lub na początku przyszłego.

Osobom zainteresowanym 
inwestycją polecam 
poszczególne linki:

• Strona kontraktu S8 Opacz - Wolica: 
http://www.s8-opacz-paszkow.pl/
• SISKOM - Strona o S8: 
http://siskom.waw.pl/sal-wol.htm
• Mapa postępu prac budowanych 
odcinków S8 (strona prywatna): 
http://teokryt.pl/ssc/

Rafał Kowalski

Kupię mieszkanie do 80m2 w Nadarzynie lub okolicy. 
Kontakt:  602 261 301; 607 825 013

Mieszkanie do wynajęcia 53m2; ul. Górna 3, Rusiec. 
Tel. 22 72?9 82 18

Doświadczony psycholog dziecięcy
/terapeuta osób dorosłych w Nadarzynie.

Pracuję indywidualnie z dziećmi z trudnościami 
również w domu klienta.

Kontakt: 0 608 322 508; www.psycholognadarzyn.pl
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

Potrzebny uczeń na stanowisko fryzjer do Salonu Urody 
w Rozalinie. Tel. 503 588 048
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Usługi pralnicze w zakresie prania wodnego 
i czyszczenia chemicznego. Tel. 502 147 532

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

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

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

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



12 (189) grudzień 2014 31

Wiadomości Nadarzyńskie



Wiadomości Nadarzyńskie

12(189) grudzień 201432

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

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 

Z radością informujemy, 
że w listopadzie 2014 

Sakrament Chrztu przyjęli: 
Jakub Balsam, Józef  Żakowicz, Lena 
Kwaśniewska, Hugo Żurawski, Eryk 
Burakowski, Jan Stefaniuk

Z przykrością informujemy,  
że w listopadzie odeszli 

z  naszej Parafii:  
śp. Jadwiga Jachimiak, śp. Emilia 

Krupa, śp. Helena Szmit, śp. Krystyna 
Kasperowicz, śp. Alicja Adamska, 

śp. Henryk Szmel, śp. Krzysztof  Kuch, 
śp. Eugenia Cieślak, 
śp. Jadwiga Perzyna.

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

Drodzy Parafianie,
  

    Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, życzymy serdecznie całej rodzinie 

parafialnej darów, które przyniósł na świat Jezus Chrystus, aby nas nimi ubogacić. 

Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje  swoją łaską, 

pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami,

 a Matka Najświętsza niech wyprasza dary nieba.

Błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia

Ksiądz Proboszcz
 

i Księża Wikariusze

Szanowni Państwo.

Dziękując za  okazywane  dobro,  na święta Bożego 

Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2015 życzymy, 

aby Bóg obdarzał Was hojnie swoimi łaskami.                                                       

PZ Caritas
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Gessler M.: 
Autobiografia 
a p e t y c z n a    
P o z n a j c i e 
wspomnienia, barwy, 
smaki i aromaty  
z podwarszawskiego 
Komorowa, Sofii, 
Hawany, Madrytu, 

Lizbony, Toronto, które ukształtowały 
bujną osobowość Królowej Polskich 
Smakołyków. Co łączy ją z Fidelem 
Castro? Co gotowała królowi 
Hiszpanów? Dlaczego nie akceptuje 
jej warszawska kanapa? Pasjonująca 
lektura i oryginalne przepisy. /Maciej 
Nowak/ Magda Gessler bez tajemnic! 
W wyjątkowo szczerej autobiografii 
ilustrowanej jej oryginalnymi rysunkami  
i przepisami oraz nigdy niepublikowanymi 
prywatnymi zdjęciami, mówi wszystko 
o miłości, mężczyznach, dzieciach  
i potrawach, które zmieniły jej życie.

Modiano P..: Komedia świąteczna 
Powieść laureata literackiej NAGRODY 
NOBLA 2014! Historia poszukiwania 
tożsamości, korzeni, równowagi 
w świecie narratorki składanym  
z fragmentów wspomnień na poły 
rzeczywistych, na poły onirycznych. 
Element po elemencie czytelników 
świat poznaje, odkrywa jego cząstki, 
które stopniowo pozwalają sobie 
uświadomić, jak nieznośnie tytułowa 
bohaterka czuje się w swym bycie. 
Misternie skonstruowana opowieść 
noblisty, poetycka i wieloznaczna. 

Roslund A., Hellstrom B.: 
Dwaj żołnierze 
Inspektor Ewert Grens i José Pereira 
z wydziału do spraw zwalczania 
zorganizowanej przestępczości  
i gangów, ścigając groźnego zabójcę, 
napotykają na swojej drodze 
młodocianych przestępców – braci 
Leona i Gabriela. Chłopcy zrobią 
wszystko, by zapamiętano ich 
jako najgroźniejszych zbrodniarzy  

w historii. Ta książka pochłonie Cię 
całkowicie od pierwszego rozdziału! 

Buchanan C.M.: 
M a l o w a n e 
d z i e w c z ę t a 
Degasa 
  Najgorsze  
zawsze spada nagle  
i w nieodpowiednim 
momencie. Jeszcze 
w poniedziałek 
b o h a t e r o w i e 
„Przerwanej podróży” mieli swoje 
plany i cele, a już we wtorek rano 
wszystkie ich zamierzenia przestały 
się liczyć. Wypadek spowodowany przez 
parę nieodpowiedzialnych szaleńców 
sprawił, że dla Zofii i Michała był 
to kres wędrówki, a dla Antoniny  
i pozostałych niespodziewana 
przerwa w podróży trwała bardzo 
długo. A że życie nie lubi pustki, 
nowa sytuacja wymusza nowe plany 
i cele, jest poważnym wyzwaniem nie 
tylko dla poszkodowanych, lecz także 
dla ich najbliższych.
  

Eckman E.: Wykończenia brzegów 
Piękne obramowanie to ostateczny szlif  
nadany dzianinie. Szal wydziergany na 
drutach, kocyk dla dziecka, a nawet bluzka 
kupiona w sklepie zyskają dzięki ciekawej 
fakturze i kolorom szydełkowych 
bordiur. W książce znajdziesz wzory 
najpiękniejszych obramowań i detali 
szydełkowych. Szczegółowo opisane 
przez Edie Eckman sposoby obrabiania 
kątów prostych w ponad 100 projektach 
brzegów szydełkowych sprawią, że 
każda ozdobiona rzecz stanie się 
niepowtarzalna i fantazyjna.

Montero C.: Złota skóra
Wiedeń 1904 rok. Społecznością stolicy 
cesarstwa wstrząsa seria bestialskich 
morderstw. Ofiarami są modelki, 
młode, piękne kobiety o wątpliwej 
reputacji, skupione wokół kochanki  
i muzy jednego z najbardziej znanych 

malarzy tamtych czasów: pięknej  
i enigmatycznej Inés. I choć Montero 
nie wymienia nazwiska konkretnego 
malarza, jego charakter i usposobienie 
wskazują na postać Gustava Klimta. 
Wyznaczony do przeprowadzenia 
śledztwa detektyw Karl Sehlackman 
wkracza w świat luksusu i wiedeńskiej 
secesji oraz w najniższe sfery 
upadającego imperium. Rozwiązanie 
najmroczniejszej zagadki w jego 
policyjnej karierze jest trudniejsze, niż 
przypuszczał. Głównymi podejrzanymi 
są bowiem: jego przyjaciel, książę 
Hugo von Ebenthal, i kobieta,  
w której zakochał się bez pamięci… 

Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce
Za dużo lat by zacząć ćwiczyć? Ruch 
jest tylko dla młodych? Nic bardziej 
mylnego! Książka “Sprawność i zdrowie 
po pięćdziesiątce” pomoże ci stać się 
aktywnym. To szansa na poprawę stanu 
zdrowia, zastrzyk energii, wyeliminowanie 
chorób i stresu. To wzrost samooceny 
i poczucia atrakcyjności oraz lepsza 
kontrola nad ciałem. To również 
pretekst, by poznać nowych, ciekawych 
ludzi o podobnych zainteresowaniach. 
Przeczytaj i dowiedz się, jak zyskać formę 
za pomocą na co dzień wykonywanych 
prostych czynności. Niech aktywność 
fizyczna stanie się twoim nawykiem  
i nierozerwalną częścią życia.

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu spokojnych, pełnych 
rodzinnego ciepła i niezapomnianych 

chwil, Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i czasu 

do czytania wartościowych i ciekawych 
książek w Nowym 2015 Roku

Zespół Biblioteki Publicznej 
Gminy Nadarzyn
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Świetlice NOK
Co się wydarzyło w naszych świetlicach...

Animacje w świetlicy w Urzucie
W listopadowy wtorek (18.11.2014 r.) po 

raz drugi odwiedziła nas Julia Karasie-
wicz, która wprowadziła nas w bajkowy 
świat animacji. Zadaniem dzieci  było 
stworzenie plastelinowych postaci, 
które potem dzieci animowały. Prace 
odbywały się zarówno w grupach jak  
i indywidualnie. Wspólnie stworzyliśmy 
5 różnotematycznych animacji. 
Pojawiły się zimowe bałwanki, które 
wykonały najmłodsze dzieci, dwa 
kotki bawiące się piłeczkami, szo-
pka bożonarodzeniowa oraz wspól-
na praca wszystkich uczestników,  
czyli „zabawy ślimaków”. Mimo iż 
praca nie należała do najłatwiejszych 
przyniosła wiele zabawy i radości a 
efekty... naprawdę fantastyczne do 
obejrzenia na stronie https://www.
youtube.com/watch?v=RbtN9Gtb-
NY&feature=youtu.be .

Serdecznie dziękuję Julii Karasiewicz za pop-
rowadzenie zajęć oraz wszystkim dzieciom 
biorącym w nich udział.

Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy w Urzucie

              Wizyta Mikołaja

 w świetlicy NOK w Parolach

  W tym roku na liście miejsc do 
odwiedzenia święty Mikołaj miał 
również Parole. I tak oto w dniu 7 grud-
nia wizyta stałą się faktem. 
  Najpierw zjawiła się ekipa trzech elfów-
jego pomocników. Oczekiwanie na 
Mikołaja rozpoczęło się od zabaw ru-
chowych, potem dzieci przygotowywały 
dekoracje świąteczne, aby wreszcie 
przywołać Mikołaja, który zjawił się 
w świetlicy z workiem, w którym 
przyniósł prezent dla każdego dziecka. 
Wiadomo, że Mikołaj ma bardzo dużo 
pracy w okresie przedświątecznym 
dlatego postanowiliśmy mu pomóc. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały słodki poczęstunek 
oraz … dodatkowe prezenty!!! Dzie-
ci otrzymały bukiety z cukierków 
obowiązkowo z podobizną Mikołaja, 
a dorośli bombki wykonane z szyszek. 
Zdjęcia z tego magicznego spotkania 
można podziwiać w naszej galerii na 
stronie www.nok.pl w zakładce Parole 
oraz naszym facebooku. 
Ogromne podziękowania dla Piotra 
Chruściaka za fotorelację z tego ważnego dnia.
Dziękuję również Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich za, jak zwykle, wyśmienity 
poczęstunek, ogrom pracy włożonej w przy-
gotowanie tej wyjątkowej wizyty oraz słodkie 
bukiety. Podziękowania składam sołtysowi 
Panu Mirosławowi Chruściakowi za pomoc 
przy pracach ciężkich. Dziękuję za przybycie 
wszystkim dorosłym. Bardzo nam było miło 
Was gościć. Dziękuję również Mikołajowi 
oraz Ekipie Świętego Mikołaja. Mam 
nadzieję, że takie spotkania na stałe zagoszczą 
w kalendarzu wydarzeń świetlicowych.
Życzę wszystkim Wesołych Świąt.

Monika Majewska
 Instruktor świetlicy NOK w Parolach 

Nordic Walking
   Szukasz prostej i nieskomplikowanej formy ruchu dla siebie? Nigdy nie uprawiałeś 
żadnego sportu i boisz sie zacząć? Nie masz ochoty sam ćwiczyć? Mam dla Ciebie 
rozwiązanie!
Marsze Nordic Walking: chcesz zacząć się ruszać pomimo tego, że nigdy nie 
uprawiałeś żadnego sportu, chcesz poprawić swoja kondycję i odporność, chcesz 
ćwiczyć w towarzystwie.
Nieważne czy masz kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, zawsze możesz zacząć dbać o 

siebie i swoje zdrowie a przy okazji obcować z przyrodą i miło spędzić czas.
Miejsce i czas: Park Pałacowy w Młochowie; Soboty - godz 10.00 ; czas trwania zajęć ok. 1,5 h

koszt 15 zł/os; kontakt tel  794551014, mail: katarzynajasinska2@gmail.com
(wskazane jest posiadanie kijków do Nordic Walking lub zwykłych kijków trekingowych 

 oraz wygodne buty do chodzenia - nie na śliskiej podeszwie)

…a w Wolicy…

SAMO ZDROWIE

14 listopada 2014 r. w naszej świetlicy 
odbyły się warsztaty kulinarne “Surów-
ki warzywno-owocowe i kanapki 
kolorowe. Po zapoznaniu dzieci z rolą 
warzyw i owoców w żywieniu, które 
powinny zająć trwałe miejsce w codzi-
ennym jadłospisie, przystąpiliśmy do re-
alizacji opracowanego wspólnie z rodzi-
cami i dziećmi scenariusza warsztatów. 
Najpierw trzeba było przygotować 
stanowiska pracy, zapoznać dzieci z 
zasadami prawidłowego sporządzania 

surówek i sałatek czyli przestrzegania 
obowiązujących zasad BHP podczas 
pracy i wykonanie wstępnej obróbki 
produktów z komentarzem instruk-
tora objaśniającym poszczególne 
czynności. Dzieci podzielone na 
grupy otrzymały składniki, przepisy i 
niezbędne narzędzia. Udzielały sobie 
rad i pomagały wzajemnie przy trud-
niejszych działaniach. Rodzice na-
kryli stół, przygotowali herbatę i po 
sprzątnięciu stanowisk pracy zaprosili 
wszystkich do degustacji przygotowanych  
potraw. Radość uczestników z dobrze 
wykonanej pracy odzwierciedliła się 
w liczbie skonsumowanych, apetyc-
znie wyglądających kanapek. Ponadto 
jedliśmy surówkę z marchwi i jabłka, 
z marchwi, rzodkiewek, z zielonego 
ogórka z sosem musztardowym, ze 
szczypiorkiem. Furorę zrobiła jed-
nak surówka z owoców z dodatkiem 
orzechów włoskich i soku z cytryny. 
Mam nadzieję, że po warsztatach 
wzrośnie liczba dzieci jedzących warzy-
wa i owoce. Serdeczne podziękowania 
kieruję do wspierających mnie rodziców.

Barbara Skrobisz
Instruktor świetlicy NOK w Wolicy
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Kredą po tablicy,
czyli rysujemy film!
  Styczniowe Kino Nokusiowe 
poświęcone będzie filmom rysunk-
owym. Pokażemy “Własny domek”  
Leonarda Pulchnego (akcja tej 
opowieści rozgrywa się na szkolnej 
tablicy), zimową “Zadymkę” Piotra 
Szpakowicza oraz jeden z odcinków 
popularnego współczesnego serialu 
Elżbiety Wąsik „Hip-hip & Hurra”. 
   Po projekcji  zapraszamy na warsz-
taty animacji filmowej. Tym razem 
pod opieką Julii Karasiewicz wspólnie  
narysujemy film na tablicy. 

Zapraszamy dzieci oraz ich opiekunów 
- 25 stycznia (niedziela) 

na godz. 16.00 do NOKU. 

WSTĘP WOLNY!  
Cykl realizowany we współpracy ze Studiem 

Miniatur Filmowych w Warszawie.

 SAMODZIELNIK SENIORA
   Drodzy Seniorzy, 
Nadarzyński Ośrodek Kultury oddaje w Państwa ręce wydawnictwo “Samodzielnik 

Seniora czyli, gdzie szukać, żeby znaleźć”. To książeczka, która powstała 
z myślą o Ludziach Starszych, zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn. Zawiera 
wykaz najważniejszych lokalnych instytucji i urzędów, dane adresowe kościołów, 

ośrodków zdrowia, banków. Wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, 
a także zachęca do aktywności kulturalnej. Ponadto znajdą tam Państwo prawa 
osób starszych, ciekawostki oraz ostrzeżenia przed oszustami oraz wiele innych 

przydatnych Seniorom informacji. Nadarzyński Ośrodek Kultury dołożył wszel-
kich starań, żeby “Samodzielnik Seniora” był rzetelnym przewodnikiem. 
Jeżeli, okaże się, że nie znajdą tam Państwo poszukiwanych informacji, 

serdecznie zapraszamy do siedziby NOK. Spróbujemy pokierować 
do odpowiedniej instytucji, która zajmie się Państwa sprawą.

“Samodzielnik Seniora” powstał w oparciu o autorski pomysł Nadarzyńskiego Ośrodka Kul-
tury. Został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy Nadarzyn. Książeczka jest bezpłatna, 
dostępna w siedzibie NOK, Pl. Poniatowskiego 42, oraz w Referacie Promocji UG Nadarzyn

WOŚP zagra po raz dziesiąty w NOK!!!!
11 stycznia (niedziela) w dniu XXIII Finału WOŚP od godz. 15.00 zapraszamy 

do Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na licytację oraz program artystyczny.
Wstęp wolny!!!

Szczegółowy program imprezy już wkrótce na stronie www.nok.pl!!!
W tym dniu wolontariusze kwestować będą: 

Nadarzyn - w pobliżu Kościoła św. Klemensa przed i po Mszach 
o godz. 8.00, 9:15, 10:30, 12:00, 17:00, 20:00, w NOK 15.00-20.00, 

w Centrum Maximus i Centrum Mody 10.00 – 14.30, 
na terenie stacji paliw „Lukoil” w Urzucie i stacji paliw Shell w Wolicy.

Nasz wolontariusz posiada:  identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz adresem 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury; puszkę z banderolą i widocznym nadrukiem 23 finału WOŚP.

ZAPRASZAMY!!!

Niech nadchodzące Święta będą 
niezapomnianym czasem 

spędzonym bez pośpiechu, 
trosk i zmartwień 

- Dyrektor i Pracownicy NOK

W imieniu własnym i nowo zatrudnionej 
instruktorki świetlicy NOK w Rozalinie 

pani Olgi Cieślak wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji „Mikołajek w Rozalinie” 

składam serdeczne podziękowania. 
W szczególności:

p. Agnieszce Palmowskiej – sołtys Rozalina, 
p. Sylwestrowi Karolakowi – Radnemu 

Gminy Nadarzyn, p. Adamowi Świerczowi, 
p. Michałowi Sokołowskiemu, 

Mieszkańcom Rozalina oraz Sponsorom: 
p. Annie Molgo (Pałac Rozalin), 

p. Annie Frątczak-Czyżewicz- Biuro 
Rachunkowe OPTIMUM, Niepublicznemu  

Przedszkolu Kubuś w Rozalinie, 
Właścicielom Delikatesów „u Ryby”, 

Właścicielom sklepu spożywczego
 przy ul. Młochowskiej 59.

Dziękuję za hojność, serce, poświecony czas 
i dobrą energię. 

Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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S P O R T

Wszystkie drużyny sekcji piłki 
nożnej GLKS Nadarzyn są na pół-
metku swoich rozgrywek ligowych. 

Najmłodsi zawodnicy, uczestniczą-
cy w rozgrywkach E2 Orlik U-10, za-
jęli 6 miejsce z dorobkiem 4 punktów. 
Warto dodać, że to debiutancki sezon 
podopiecznych trenera Amadeusza 
Maranowskiego. 

Młodziki D2 U-12, pod wodzą 
Mateusza Sielskiego, po 14 kolejkach 
zdobyli 13 punktów i plasują się na 6 
pozycji. 

Nieco starsi chłopcy, grający w 
silnej lidze Trampkarzy C2 U-14, 
niestety po 10 kolejkach nie zdoby-
li żadnego punktu. Duży wpływ na 
taki rezultat miały kłopoty kadrowe, z 
którymi przez całą jesień borykał się 
trener Brzeczkowski. 

Najlepszy rezultat wśród na-
szych drużyn młodzieżowych uzy-
skali juniorzy trenera Łukasza 
Milankiewicza. Młodzi zawodnicy 
grający na co dzień w Warszawskiej 
Lidze Juniorów U-16 B2, zajęli wyso-
kie 2 miejsce, zdobywając 24 punkty  
w 12 meczach. Ich mecze przyspa-
rzały wiele pozytywnych emocji,  
a dojrzałość gry napawa optymizmem 
na przyszłość, gdy będą mogli zasilać 
drużyny seniorskie.

Drużyna seniorów grająca  
w Klasie A, po 15 kolejkach zdobyła 
22 i zajmuje 9 miejsce. W Klasie B, II 
drużyna seniorska GLKS Nadarzyn, 
po 10 kolejkach zajmuje 6 miejsce  
z dorobkiem 13 punktów.

Obecnie trwa zimowa przerwa  
w rozgrywkach, nie oznacza to jednak, 
że zawodnicy mają „wolne”, wręcz 
przeciwnie, trenerzy będą chcieli jak 
najlepiej przygotować swoje druży-
ny przed rundą wiosenną. Pogoda 
sprzyja i większość zajęć realizowa-
na jest na zewnętrznych obiektach 
Gminnego Ośrodka Sportu. 

Zapraszamy do śledzenia 
informacji o naszych drużynach 

na stronie internetowej 
www.glksnadarzyn.pl

GLKS Nadarzyn - podsumowanie  piłkarskiej jesieni

Drużyna Młodzików (rocznik 2003 -2004) z trenerem Mateuszem Sielskim

Najmłodsi piłkarze GLKS Nadarzyn  (rocznik 2005 - 2006)

Drużyna Trampkarzy: z lewej trener Łukasz Milankiewicz, z prawej kierownik drużyny Maciej Wójtowicz
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Dobiegają końca rozgrywki  
I mazowieckiej ligi juniorek (U-18)   
i kadetek (U-16). Drużyny GLKS 
Nadarzyn po rundzie zasadniczej  plasują 
się w górnej części tabeli i po Nowym 
Roku przystąpią do fazy  play-off, której  
celem jest wyłonienie najlepszych 
czterech zespołów, które zagrają  
w Mistrzostwach Mazowsza o medale 
i awans do ćwierćfinału Mistrzostw 
Polski. Najprawdopodobniej juniorki 
we wspomnianych play-offach  zagrają   
z czwartego, a kadetki z piątego miejsca. 

Młodziczki stanowiące najmłodszy 
ligowy zespół nadarzyńskiego 
klubu obecnie grają  w czołówce IV 
ligi. Drużyna złożona z uczennic 
klasy sportowej Gimnazjum 
w Nadarzynie stanowi jedną  
z najmłodszych ekip tych rozgrywek  
i pełnię swoich umiejętności powinna 
zaprezentować w przyszłym sezonie. 
Z kolei seniorski zespół, beniaminek 
rozgrywek II ligi zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli i w najbliższym 
czasie czeka go ciężka walka  

o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej. 
W zawodach sportowych zaczęły 
także startować najmłodsze adeptki  
siatkówki trenujące w nadarzyńskiej 
Akademii Siatkówki. Dziewczynki  
z rocznika 2004-2005 rywalizowały 
w Błoniu i w Nowym Dworze  
w turnieju dwójek – mini siatkówki.  
Zespół złożony z Kingi Wrońskiej, 
Julii Głodek i Julii Brzeczkowskiej  
w całym cyklu rozgrywek zajmuje obecnie 

 Zespoły ligowe GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn  zakończyły I rundę 
sezonu zasadniczego.  W ekstraklasie 
kobiet GLKS Wanzl Scania Nadarzyn  
zajmuje na obecną chwilę III miejsce 
premiowane awansem do fazy play – 
off  (cztery ekipy).  Jednak aż 3 zespoły 
mają taki sam dorobek punktowy 
co Nadarzyn, który nad rywalami  
z Krakowa, Lidzbarka i Polkowic ma 
lepszy stosunek setów. Samodzielnie 
trzecią lokatę w lidze zajmują za to 
panowie grający w I lidze męskiej. 
Rezerwy ekstraklasy w I lidze  kobiet 
są w tej chwili na bezpiecznej  
(utrzymanie) V pozycji. 

Warto podkreślić, że zmagania 
tenisistek stołowych w ekstraklasie od 
tego sezonu można śledzić w niemalże 
każdy wtorek w programie telewizji 
publicznej  TVP info od godziny 19.00. 
Pierwszą rundę zmagań pingpongistek 
obejrzało w ten sposób ponad 1 
milion widzów (wg wyliczeń TVP ). 
 W turniejach indywidualnych  
na początku grudnia świetnie 
zaprezentowała się zawodniczka  
sekcji – uczennica nadarzyńskiego 

GLKS Nadarzyn  - piłka siatkowa 
bardzo wysokie III miejsce.  Jednak  
w tej grupie nie wynik, a dobra zabawa 
i zdobywanie nowych sportowych 
doświadczeń jest najważniejsze. 

W sumie od początku września 
nadarzyńskie siatkarki  wzięły  łącznie 
udział w ponad 75 meczach i turniejach.

Sekcja piłki siatkowej prowadzi ciągły 
nabór dziewcząt z roczników 2000-2005 

do grup szkoleniowych. Więcej informacji na 
stronie  www.glksnadarzyn.pl  i pod numerami 

tel.: 512 541 350  i  604 462 392.      

Zawodniczki Akademii Siatkówki podczas jednego z treningów

Gimnazjum  Wiktoria Ziemkiewicz (fot. 
poniżej) - „Ziemniak”  w 2 Grand Prix 
Polski kadetek (U-13) zajęła doskonałą 
III  lokatę  i jest to już drugi brązowy 
medal Wiki w tych prestiżowych 
ogólnopolskich rozgrywach.

W imieniu siatkarek, tenisistów 
i tenisistek stołowych, trenerów 

i działaczy klubu GLKS 
Nadarzyn pragniemy 

Wszystkim  Sympatykom, 
Sponsorom i Kibicom  złożyć 
życzenia Zdrowych 
i Radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz wiele szczęścia, 
mnóstwo spełnienia  

w Nowym 2015 Roku. 
Jednocześnie pragniemy 

podziękować za okazaną nam 
pomoc, wsparcie i dowody 

sympatii, które w tak wielkich 
ilościach otrzymaliśmy 

od Was w mijającym roku. 
Jeszcze raz dziękujemy: 

władzom Gminy Nadarzyn, 
przedstawicielom Firmy Wanzl, 
Scania Polska, Scania Finance, 
Hetman, Serwis DAF – Auto 

STD z Walendowa, Term 2000, 
Hefa, BS w Nadarzynie, 

Centrum Mody w Nadarzynie, 
Kabex docieplenie,  Mann.

Dariusz Zwoliński 

Prezes GLKS Nadarzyn 

GLKS Nadarzyn   - tenis stołowy 

Dariusz Zwoliński 

Prezes GLKS Nadarzyn 

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

 Fot. arch. GLKS Nadarzyn

 Fot. arch. GLKS Nadarzyn
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  8 listopada – pojechaliśmy do 
Lesznowoli na Bieg Niepodległości. W 
biegach dzieci na 800 m 3 miejsce zajął 
Adrian Polski, a wśród dziewcząt 5 m. 
zajęła Zuzia Posadzy. Na 300 m 6 był 
Kacper Szustak, a 11 Filip Frankowski, 
na 1000 m 5 miejsce zajął Ryszard Wil-
ner, a wśród dziewcząt 6 miejsce zajęła 
Joanna Polski i 12 Małgosia Ciemińska, 
21 Gabrysia Sobczak i 22 Krystyna 
Karcz wszyscy ze Szkoły Podstawowej 
w Ruścu. Każdy zawodnik otrzymał 
medal i pamiątkowy kubek statuetkę 
od organizatora biegu, a na koniec zupę 
dyniową. GRATULUJĘ!!!
 11 listopada wszyscy miłośnicy 
biegania w całej Polsce startują  
w Biegach Niepodległości (80 biegów). 
Największa impreza biegowa odbyła 
się w Warszawie. Imponująca liczba 
12294 (3678 kobiet) startujących, którzy 
zjeżdżali się do stolicy z całego kraju. 
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn też tam 
byli. Punktualnie o godzinie 11.11 po 
odśpiewaniu Hymnu Państwowego, 
biało czerwona żywa flaga (białe i cz-

erwone koszulki startowe) ponownie 
zagościła na ulicy Jana Pawła II i Al. 
Niepodległości. Na dystansie 10 km 
zwyciężył Łukasz Parszczyński – czas 
30 min 3 sek. Wśród kobiet pierwsza 
była Iwona Lewandowska z czasem 33 
min 15 sek. 
Najlepsi z Gminy Nadarzyn:
Kobiety: Katarzyna Stefańska – miejsce 
1600 (kobiety 86) czas 45 min 09 sek; 
Joanna Listwon – miejsce 6127 (kobiety 
791) czas 53 min 29 sek.; Daria Sojka 
– miejsce 8205 (kobiety 1529) czas 57 
min 24 sek.
Mężczyźni: Grzegorz Zając – miejsce 132, 
czas 37 min 28 sek.; Stanisław Kamiński 
– miejsce 1416, czas 44 min 04 sek.; Se-
bastian Stępniewski – miejsce 1537, czas 
44 min 21 sek.; trener Jacek Nowocień na 10 
km zajął 142 miejsce (1 w kategorii wiekowej) z 
czasem 37 min 35 sek. -red.

GRATULUJĘ i zpraszam do 
udziału w zawodach!

Jacek Nowocień 
– Trener i opiekun sekcji biegowej GLKS Nadarzyn

Tenis stołowy
   W dniu 11 grudnia 2014 roku w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu przy Gim-
nazjum im. św. J.P. II w Nadarzynie  
odbyły się mistrzostwa powiatu prusz-
kowskiego w tenisie stołowym szkół 
podstawowych i szkół gimnazjalnych.  
W turnieju  szkół podstawowych 
-  chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Kostowcu  zajęli II drugie. 
  Gimnazjaliści: zarówno dziewczęta 
jak i chłopcy z nadarzyńskiego gim-
nazjum wywalczyli mistrzostwo 
powiatu i będą w dniu 17 grudnia 2014 
roku reprezentować powiat pruszkowski 
w mistrzostwach międzypowiatowych, 
które rozegrane zostaną w Grodzisku 
Mazowieckim.  
Gratulujemy chłopcom ze Szkoły Pod-
stawowej w Kostowcu, którzy na tym 
etapie zakończyli udział w rozgrywkach 
tenisa stołowego w edycji 2014/2015, 
a gimnazjalistkom i gimnazjalistom 
poza gratulacjami życzymy dalszych 
sukcesów i awansów do kolejnych szcze-
bli rozgrywek.

Wiesław Iwaniuk 
- koordynator sportu

    W dniu 08.11.2014 r. odbył się cyklic-
zny turniej piłki siatkowej dla amatorów o 
puchar Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn 
Pana Tomasza Muchalskiego. Bezapela-
cyjnie najlepsza w turnieju była drużyna  
z Nowej Iwicznej.
   Natomiast młodzi adepci piłki siat-
kowej z Nadarzyna, którzy grali jako 
LKS Orzeł Nadarzyn II z ich tre-
nerem Panem Piotrem Beńko sprawili 
niemałą sensację wygrywając w grupie 
z drużyną składającą się wyłącznie  
z osób dorosłych. Chłopcy z gim-
nazjum pokazali charakter i wolę walki 
oraz pełne zaangażowanie za które 
dostali od pozostałych zespołów duże 
brawa.    Najlepszym broniącym turnie-
ju został Łukasz Zakrzewski z LKS 
Orzeł Nadarzyn.

  Dziękuję za zaangażowanie w patronowanie 
temu turniejowi, już od 12 lat, oraz za ufun-
dowanie nagród rzeczowych Zastępcy Wójta 
Gminy Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchal-
skiemu. 
    Dziękuję również Prezesowi LKS Orzeł 
Nadarzyn Panu Zbigniewowi Siwcowi, który 
ufundował puchary jak również poczęstunek 
dla wszystkich uczestników turnieju. Dziękuję 
także uczennicom Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II w Nadarzynie za pomoc w liczeniu 
punktów. oraz  Pani Danucie Padamczyk.

Bogdan Malinowski 
Kierownik hali sportowej

GLKS  NADARZYN  - SEKCJA  BIEGOWA Turniej piłki siatkowej
 o puchar Zastępcy 

Wójta Gminy Nadarzyn 

SPORT SZKOLNY
Szachy

   Po kilkuletniej przerwie ponownie 
rozegrano turniej szachowy w szkołach 
podstawowych. W eliminacjach szkol-
nych  uczestniczyli  uczniowie ze  Szkół 
Podstawowych w Nadarzynie, Ruścu,  
Młochowie i Kostowcu.  Finał tego 
turnieju odbył się 28 listopada 2014 
roku w Szkole Podstawowej w Kostow-
cu.  Zwycięzcami zarówno w kategorii  
dziewcząt jak i chłopców  zostali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Ruścu.  
Drugie miejsce w obu kategoriach zajęli  
uczniowie z SP w Młochowie, a trzecie z 
SP w Kostowcu.
 Indywidualne wyniki są następujące:   
dziewczęta - I  m.  Kamila Kiełbasińska,  
II  m.  Ala  Niedbała,  III  m. Ula 
Wąsiewicz.  Chłopcy -  I m.  Andrzej 
Bęza, II m. Jędrzej Greszta,  III m.  Kamil  
Bojanowski. Turniej przeprowadził  Pan 
Tadeusz Górniewski, który był również 
sędzią głównym. 

    Gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy Panu Tadeuszowi Górniewskiemu.  

Wiesław Iwaniuk 
- koordynator sportu

„Orlik” Kostowiec
- w okresie zimowym jest dostępny 

dla wszystkich chętnych, po uprzedniej 
rezerwacji telefonicznej: 514 259 869.

Marcin Mlekicki - Animator Sportu

,,ORLIK” Rusiec 
 

-  w okresie zimowym ogólnodostępny 
dla wszystkich chętnych  po uprzedniej 

rezerwacji:  tel. 692 767 250.

 Zbigniew Siwiec - Animator Sportu
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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.

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

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

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

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

tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

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

Piłkarskie zmagania najmłodszych
W Szkole Podstawowej w Młochowie 

w dniu 11.12.2014 r. odbył się cykliczny 
turniej piłki nożnej dla najmłodszych uc-
zniów z naszej gminy pod patronatem wój-
ta Gminy Nadarzyn Pana Janusza Grzyba, 
który ufundował nagrody rzeczowe  
i medale dla wszystkich uczestników. 
    Współzawodnictwo było bardzo 
zacięte, a poziom wysoki. W rywalizacji 
wzięły udział reprezentacje wszyst-
kich szkół podstawowych z naszej 
Gminy, które były podzielone na dwie 
grupy. W grupie A bezapelacyjnym 
zwycięzcą została Szkoła Podstawowa  
w Młochowie.  

Najlepszym bramkarzem został Szy-
mon Wegnerowski, a królem strzelców 
Jakub Jagodziński obaj SP Młochów. 
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  
w Nadarzynie, która wyprzedziła  
o 1 punkt Szkołę Podstawową w Ruścu. 
    Starsze dzieci z klas III-IV pokazały wiel-
ki hard ducha i nie odpuszczały żadnego 
spotkania. Odzwierciedliło się tym, że 
3 drużyny miały taką samą ilość punk-
tów i o kolejności zadecydował stosunek 
bramek. II miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Ruścu, a najlepszą drużyną już 
po raz drugi została Szkoła Podstawowa 
w Woli Krakowiańskiej, która miała  

w swoim składzie dwie dziewczynki. 
Najlepszym bramkarzem grupy B 
został Piotr Dębski ze Szkoły Pod-
stawowej z Woli Krakowiańskiej. 
Królem strzelców został Bartek 
Zadrożny SP Rusiec. Na koniec 
turnieju sam św. Mikołaj udekorował 
dzieci medalami. Trzy ajlepsze drużyny  
z każdej grupy dostały nagrody rzec-
zowe.
Chciałbym podziękować wójtowi Gminy Na-
darzyn Januszowi Grzybowi za patronowanie 
turniejowi i ufundowanie nagród dla wszyst-
kich dzieci;  Koordynatorowi  sportu szkolnego 
Wiesławowi Iwaniukowi oraz Dyrektorowi 
SP Młochów Jarosławowi Wołkowyckiemu. 

Bogdan Malinowski
 Kierownik hali GOS w Nadarzynie 
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NOK w obiektywie...

Kino Nokusiowe 

- warsztaty animacji z Julią Karasiewicz

Mikołajki ze sztuką

Kino NOKowe

- spotkanie 

z Iwo Konfederem

Świetlica NOK 

w Parolach

- wizyta Mikołaja


