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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 . . .

Inwestycje gminne 
 Zakończono budowę chodnika 

przy ul. Komorowskiej w Strzeniówce, 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Do 
użytkowania oddano łącznie ok. 360 
mb chodnika.

KOMPLEKS OŚWIATOWY 
W RUŚCU

Trwają prace związane z budową 
kompleksu oświatowego w Ruścu. 
II etap budowy obejmujący 
powstanie części gimnazjalnej oraz 
pełnowymiarowej hali widowiskowo 
-sportowej realizowany jest zgodnie  
z planem. Obecnie trwają prace ciesiel-
sko – zbrojarskie przy wykonaniu 
stropodachów oraz roboty murarskie 
na piętrze budynku części gimnazjal-
nej. Jednocześnie prowadzone są prace 
brukarskie od strony zachodniej (na 
odcinku od kostki wykonanej od zjazdu 
na drogę powiatową)

REMONTY 
W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH

Okres wakacyjny tradycyjnie już 
jest czasem, kiedy w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy 
Nadarzyn wykonywane są prace 
remontowe i modernizacyjne.  
W lipcu rozpoczął się remont  
w Szkole Podstawowej w Kostow-
cu. Obejmuje on m.in.: malowanie 
korytarza parteru, korytarza II piętra, 
klatki schodowej, świetlicy, dwóch sal 
lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali 
oddziału przedszkolnego; cyklinowanie 

parkietów w trzech salach lekcyjnych, 
korytarz II piętra; remont podłogi  
w sali gimnastycznej. Wykonana 
zostanie okładzina podłogi sali oddziału 
przedszkolnego. Ponadto wykonane 
zostaną inne prace w tym m.in.: naprawa 
drzwi wejściowych stalowych na strych; 
obudowa wejścia do kotłowni, czy też  
zainstalowanie paneli ogrodzeniowych.

Roboty remontowe ogólnobudow-
lane w budynku Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie obejmować będą 
m.in: montaż oświetlenia naobiek-
towego wraz z okablowaniem insta-
lacji elektrycznej, naprawę opaski 
wokół budynków, naprawę obudowy 
studzienek ściekowych, uzupełnienie 
ubytków płytek klinkierowych elewa-
cyjnych, montaż tulei wentylacyjnych  
w drzwiach łazienkowych  
i pomieszczeń gospodarczych bud-
ynku B, remont wykładziny i warstw po-
sadzkowych w korytarzu budynku C; 
wymiana zniszczonej wykładziny na 
korytarzu budynku B oraz w sali 202; 
malowanie 3 sal lekcyjnych oraz poko-
ju nauczycieli WF, a także malowanie 
klatki schodowej budynku B i budynku 
C oraz częściowe malowanie korytarza 
budynku C. Adaptacja pomieszczenia 
na archiwum.  Demontaż kraty stalowej 
w wyjściu na dziedziniec budynku B, re-
mont pokrycia dachowego budynku B.

Roboty remontowe w budynku 
Gimnazjum w Nadarzynie m.in.: 
malowanie pokoju nauczycielskiego, 
korytarzy parteru i I piętra, klatki scho-
dowej; wykonanie wiaty rowerowej, 
naprawa obudowy studzienek 
ściekowych.

 Roboty remontowe w budynku 
Szkoły Podstawowej w Młochowie 
obejmować będą m.in.: malowanie 
klasy I, remont cokołu oraz opaski 
wokół budynku sali gimnastycznej.

Roboty remontowe w budynku 
Szkoły Podstawowej w Woli 
Krakowiańskiej obejmować będą re-
mont cokołu zewnętrznego szkoły, 
remont kominów, malowanie 2 sal lek-
cyjnych oraz ścian szczytowych sali gim-
nastycznej. 

Roboty remontowe w budynku 
Przedszkola w Wolicy: wykonanie 
obudowy grzejników w salach dydak-
tycznych, szatni oraz sali gimnastycznej; 
naprawa uszkodzonej ościeżnicy drzwi 
wejściowych, malowanie pomieszczeń 
oraz pionu kuchennego.

 
Roboty remontowe w budynku 

Przedszkola w Nadarzynie: 
wydzielenie altany śmietnikowej, 
montaż drzwi w pomieszczeniu 
piwnicy, wykonanie dwóch placów 
zabaw o nawierzchni trawiastej.

Kompleks oświatowy w Ruścu - budowa części gimnazjalnej.
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Referat Inwestycji

Roboty remontowe w budynku 
Przedszkola w Młochowie: 
cyklinowanie parkietu w sali oddziału 
wraz z wymianą listew przyściennych 
i wykonaniem powłoki ochronnej 
olejowej; wydzielenie części korytarza 
na pomieszczenie postoju wózków 
transportowych kuchennych ścianką 
systemową przesuwną; wymiana drzwi 
zewnętrznych wejściowych – wstawie-
nie antywłamaniowych; dostawa  
i montaż dodatkowej barierki stalowej 
na schodach wejścia głównego.

PLAC ZABAW W RUŚCU
  Ogłoszono przetarg na budowę placu 
zabaw przy Żłobku w Ruścu.
 Pierwszym etapem będzie budowa  
bezpiecznej nawierzchni wykończonej 
wylewaną warstwą EPDM - czyli bez-
piecznej dla dzieci,  gumowanej wylew-
ki o umiarkowanej twardości i dobrej 
przyczepności. Na nowym placu za-
baw zamonotowane zostaną liczne 
urządzenia do zabawy m.in. karuzela, 
domek na palach, tablica rysunkowa 
z aktywnymi elementami, huśtawka 
dwuosobowa. Kolejnym etapem będzie 
wykonanie miasteczka ruchu, również  
o podłożu z warstwy EPDM. Powstanie 
również altana z pomieszczeniem maga-
zynowym do przechowywania zabawek.
 Zaplanowano zagospodarowanie 
terenu zielonego: posadzenie drzew  
i krzewów oraz położenie trawnika. Na 
trawie powstanie piaskownica z para-
solem, zabezpieczana również przed 
zwierzętami. W ramach tej inwestycji 
zostanie wykonane również m.in.  
utwardzone dojście, ogrodzenie,  
a także przebudowane zostaną chod-
niki. Zadanie to realizowane jest w ra-
mach resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH” – konkurs 
„MALUCH – edycja 2015”. 

OŚWIETLENIE
Jeśli chodzi o inwestycje związane  

z oświetleniem kolejnych ulic na te-
renie Gminy Nadarzyn. Została pod-
pisana umowa na budowę oświetlenia 
ulicznego przy ul. Słonecznej (Nadarzyn)- 
realizacja do 30 sierpnia br.

Podpisano również umowę dotyczącą 
budowy oświetlenia ulicznego w Parolach 
(droga do Jastrzębca). Ponadto wyko-
nano dokumentację budowy oświetlenia 
ulicznego w Krakowianach droga gmin-
na nr 310340 W (nr dz. nr ew. 70),  
ul. Promienistej w Ruścu oraz ul. Tarniny 
w Starej Wsi.

Ponadto w opracowniau jest doku-
mentacja budowy oświetlenia uliczne-
go: Urzut:  ul. Echa Leśne, ul. Baletowa 
Szamoty ul. Sportowa, droga gminna 
dz. nr ew. 11/11, 11/21, Kajetany  
ul. Klonowa, Młochów ul. Dworkowa,  
ul. Myśliwska, ul. Wiejska, ul. Natu-
ralna, ul. Willowa, droga gminna dz. 
nr ew. 12/12, Rozalin ul. Kawalerska, 
ul. Młochowska, ul. Winogronowa, 
ul. Kolorowa, Wolica ul. Pastelowa, 
ul. Ogrodnicza, ul. Rzeczna i Wodna, 
ul. Przerąbkowska, ul. Sękocińska,  
ul. Gruntowa Rusiec ul. Środkowa oraz 
budowa oświetlenia ulicznego przy  
ul. Modrzewiowej w Nadarzynie

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 
W WALENDOWIE

Podpisano umowę na zaprojektowanie 
i wykonanie sygnalizacji świetlnej 
skrzyżowania ulic Nad Utratą  
i Brzozową w Walendowie - termin 
realizacji do 15 grudnia 2015 r.

              PRZETARGI
 Ponadto planowane jest w najbliższym 
czasie ogłoszenie postepowań przetar-
gowych na budowę budynku świetlicy 
w Parolach oraz na rozbudowę  
oczyszczalni ścieków w Kostowcu 
oraz wykonaniem sieci kanalizacyjnej 

przez trasę katowicką.  

KANALIZACJA
- podpisano umowę  

z wykonawcą na budowę odcinka sieci 
kanalizacyjnej ul. bocznej od ul. Mszczo-
nowskiej w Nadarzynie.

OPRACOWYWANE DOKU-
MENTACJE PROJEKTOWE

W trakcie opracowywania jest do-
kumentacja projektowa (w ramach 
Funduszu Sołeckiego) m.in. budowy 
chodnika przy ul. Osiedlowej i Górnej 
w Ruścu; wykonania nakładki bitu-
micznej:  ul. Sosenki w Urzucie oraz  
w Krakowianach (droga na Nowiny)  
w Woli Krakowiańskiej (droga na Pławy); 
przebudowy dróg: ul. Poziomkowej  
i Pieczarkowej w Starej Wsi. 

W zakresie sieci wodociągowej 
powstaje dokumentacja dla ul. Czarny 
Las (od ul. Rolnej) w Kajetanach;  
ul. Chabrowej w Kajetanach; ul. Ko-
morowskiej w Nadarzynie. Nato-
miast w zakresie sieci kanalizacyjnej 
opracowywana jest dokumentacja  
dla ul. Komorowskiej, ul. Babiego Lata 
ul. Tulipanowej, Granicznej, Karmelowej  
w Nadarzynie.

Pozostała dokumentacja 
projektowa w trakcie realizacji:
- drogi rowerowe i pieszo-rowerowe 

w pasie drogowym dróg publicznych 
gminnych i powiatowych na terenie 
Gminy Nadarzyn. 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Sieć 
dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn”  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych dla Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 2014-2020+ (umowa 
została podpisana 10 czerwca br., termin 
realizacji dokumentacji do 30 września br., 
termin uzyskania pozwolenia na budowę do 
15 stycznia 2016r .)
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli-
cy oraz II etap w Ruścu;
- budowa kanalizacji ciśnieniowo-
grawitacyjnej przy ul. Szyszkowej,  
ul. Żółwińskiej w Nadarzynie.

SP Kostowiec - początek prac remotowych w korytarzu na parterze 

Informacje o inwestycjach 
znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.nadarzyn.pl
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Z sesji Rady Gminy Nadarzyn
IX Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
odbyła się w ostatnią środę miesiąca 
- 24 czerwca 2015 r. Posiedzenie 
poprowadził wiceprzewodniczący 
rady gminy Andrzej Pietrzak. Po 
stwierdzaniu quorum radni przyjęli pro-
ponowany porządek obrad i protokół  
z poprzedniej VIII Sesji Rady Gminy 
Nadarzyn, która odbyła się 27 maja.

Ajent gminnej stołówki
Radni jednogłośnie przyjęli przed-

stawione przez wójta Gminy Na-
darzyn Janusza Grzyba sprawozdanie  
z działalności za okres między sesjami. 
Bez większych uwag przyjęli również 
kolejne punkty sesji. Dyskusję 
wywołała uchwała dotycząca 
przedłużenia umowy najmu do-
tychczasowemu ajentowi stołówki 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Nadarzynie. Jeden z radnych podczas 
wystąpienia przyznał, że nie wie jak wygląda 
kwestia żywienia w gimnazjum. Nie zna 
nikogo, kto mógłby wyrazić opinię na 
temat serwowanych tam posiłków. Mimo 
wszystko uznał, że mogłoby być lepiej - 
tak jak w Warszawie. Przedstawił wizję  
przygotowania zdrowych posiłków  
w pomieszczeniu przeszklonym 
niczym akwarium. Z bogatym 
menu dostosowanym do gustów 
młodzieży. Mówił o rozwiązaniu, 
które zna z własnego doświadczenia, 
gdzie przedstawiciel rady rodziców 
każdorazowo zatwierdza wszyst-
kie wydawane posiłki. Ponoć to 
rozwiązanie funkcjonuje tak dobrze, 
że szkolna stołówka przemieniła 
się w jadłodajnię, z której chętnie 
korzystają dorośli Warszawiacy. Jak 
później przyznał komisja, w której 
obradach uczestniczył pozytywnie 
zaopiniowała propozycję uchwały 
przedłużającej umowę obecnego 
ajenta o kolejne dwa lata. W rezulta-
cie kilkuminutowe wystąpienie rad-
nego nie wiązało się bezpośrednio  
z chęcią zmiany ajenta. Miało jedynie 
przybliżyć uczestnikom sesji treść 
dyskusji prowadzonej podczas obrad 
komisji.

Radny zgłosił dwa wnioski: - aby 
w przyszłości kwestią wyboru ajenta 
zajmował się dyrektor placówki wraz 
z radą rodziców a nie Wójt czy rada 
gminy, - aby dodać zastrzeżenie, że 
przedłużenie umowy na kolejny okres 

(po tym obecnie poddanym pod 
głosowanie) będzie możliwe po uzys-
kaniu pozytywnej oceny współpracy 
ajenta z radą rodziców oraz akceptacji 
jakości przygotowywanych posiłków.

- Podczas komisji stwierdziłem, że nie 
moją rolą jest oceniać czy posiłek jest 
smaczny czy nie. To należy do dyrektora 
placówki, który odpowiada za całokształt 
funkcjonowania placówki i rady rodziców 
– jeśli ta zechce się do tego ustosunkować – 
powiedział wójt Janusz Grzyb.

Majątek trwały szkoły należy do 
gminy. Zgodnie z prawem dyrektor 
w porozumieniu z radą rodziców nie 
może dysponować majątkiem, który 
jest własnością gminy. Zatem to wójt 
jest uprawniony do podpisywania 
umów najmu. Propozycja uchwały 
przedstawiona radnym została 
wcześniej zaakceptowana przez 
dyrektora placówki i radę rodziców.

Radca prawny wyjaśnił, że  
wprowadzanie zmian do treści umowy 
w tej chwili nie jest możliwe. Radni 
mogą głosować za przyjęciem projek-
tu uchwały lub za jego odrzuceniem. 
Uchwała została przyjęta przy jednym 
głosie wstrzymującym.

Energooszczędny LEMUR
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 

dotyczącą zaciągnięcia pożyczki  
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
z Programu „Efektywne wykorzystanie 
energii” - LEMUR- Energooszczędne 
Budynki Użyteczności Publicznej. 
Fundusze te zostaną przeznaczone na 
realizację zadania „Budowa budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
z halą sportową na działce 647  
w Ruścu oraz zagospodarowanie terenu”.

Jak zaznaczył wójt gminy Janusz  
Grzyb jeżeli w budynku Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum uzyskamy 
efekt energooszczędności, to mini-
mum 30% wysokości tej pożyczki 
zostanie umorzone. Ponieważ jest 
to przeszło 8 mln zł, to możemy się 
spodziewać umorzenia ponad 2 mln 
zł. Pożyczka z Programu LEMUR 
udzielana jest na preferencyjnych 
warunkach.

Również jednogłośnie i bez 
dalszych pytań radni przyjęli pro-
ponowane zmiany w uchwale budżetowej  
i w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy Nadarzyn na lata 2015- 
2026.

Ciśnienie wody w kranach
Przewidziane porządkiem obrad 

23 punkty zostały przegłosowane 
w niemal godzinę. W ramach inter-
pelacji, zapytań i wolnych wniosków 
włodarze gminy i radni skupili się na 
kwestii ciśnienia wody w kranach.

Wójt wyjaśnił, że planowana jest 
rozbudowa ujęcia wody w Bielin-
ach, co wpłynie na ciśnienie wody 
gdyż wszystkie ujęcia są połączone  
w węzłach wodnych. Otwarcie zasu-
wy zlokalizowanej na wysokości ulicy 
Starowiejskiej zasili odbiorców od  
strony Starej Wsi i Nadarzyna. Zakres 
rozbudowy uzależniony jest od 
środków pomocowych i unijnych. 
Pełny koszt inwestycji szacowany jest 
na około 8 mln. zł. Jeśli nie pojawią 
się te fundusze, to będziemy budow-
ali dwa potężne dodatkowe zbiorniki 
uśredniające. Gmina otrzymała już 
pozwolenie na budowę, czeka tylko 
na środki.

Zastępca wójta Tomasz Muchal-
ski wyjaśnił, że nie chodzi wyłącznie  
o budowę nowych stacji uzdatniania wody. 
Przypomniał, że istniejące już stacje niedaw-
no były modernizowane. Kilkanaście 
mln zł., pochłonęła modernizacja 
i rozbudowa stacji zaopatrującej  
w wodę Nadarzyńską Spółdzielnię 
Mieszkaniową i jej okolice.

- Główną przyczyną niskiego ciśnienia 
wody w kranach czy też jego braku w upalne 
dni nie jest brak wody w stacjach. Jedną  
z przyczyn jest nielegalne pobieranie wody  
z hydrantów na potrzeby budów – wyjaśniał 
zastępca wójta. – Sieć obciąża podlewanie 
przydomowych ogródków uzdatnianą wodą. 
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Na-
darzyn Sp. z o.o. wyjaśnił, że na bieżąco 
monitorowany jest zarówno pobór wody jak 
i ilość wody wychodzącej z poszczególnych 
stacji uzdatniania wody. Przyznał, że na 
początku upałów faktycznie wystąpił 
problem z ilością wody.
- Dlatego między innymi wystąpiliśmy 
z apelem o racjonalne używanie wody – 
przypomniał prezes. - Zdarzają się 
sytuacje, że mieszkańcy włączają zraszanie 
ogródka i o nim zapominają. Wyjeżdżają 
na zakupy, a woda z ogrodu ścieka na ulicę.
W przypadku problemów z wodą 
na NSM-ie prezes Przedsiębiorstwa 
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Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z sesji na iTVNadarzyn:

Treść wszystkich 
podjętych uchwał znajduje się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Nadarzyn: www.bip.nadarzyn.pl

 Mieszkanka naszej gminy, pani Lidia 
Zofia Kosewska w dniu 23 czerwca 
2015 r. obchodziła setną rocznicę 
urodzin. Z tej okazji na ręce radosnej 
Jubilatki Wójt Gminy Janusz Grzyb 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Iwona Malinowska oraz radny, a także 
sołtys Strzeniówki Andrzej Pietrzak 
złożyli serdeczne życzenia, drobne  
upominki, a także bukiet czerwonych 
róż. 

Przyłączamy się do tych 
serdeczności i życzymy 

Szanownej Jubilatce 
następnej setki 

w równie dobrej formie 
i zdrowiu

red.

100 urodziny Mieszkanki Gminy Nadarzyn

Ankieta w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Nadarzyn
Na stronie internetowej Gminy Nadarzyn (www.nadarzyn.pl) opublikowana jest ankieta dotycząca godzin pracy urzędu 

o następującej treści: „Czy wg Pani/Pana należałoby zmienić godziny pracy Urzędu Gminy Nadarzyn
            - Nie
             - Tak, np. przez wydłużenie godzin pracy UG w poniedziałki do 18.00, a skrócenie w piątki do 15.00”.

Zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału, bowiem zależy nam na poznaniu faktycznych potrzeb Mieszkańców Gminy w tym zakresie. 
Głosować będzie można do końca lipca, a ewentualne zmiany - zależnie od wyniku ankiety, wprowadzone zostaną w życie od 1 września br.

Zaproponowane rozwiązanie wynika przede wszystkim z tego, że w poniedziałek rano (po godzinie 9.00) do urzędu 
ze swoimi sprawami przychodzi więcej osób, niż w piątek po godz. 15.00.

Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn

stwierdził, że na stacji uzdatniania wody 
nie zabrakło. Wyjaśnił, że problem tkwi  
w sieci, którą robiła spółdzielnia, a jej 
wykonanie pozostawia wiele do życzenia.

Godziny pracy Urzędu Gminy
Radnych interesowała również 

możliwość kilkukrotnego głosowania 
na ankietę opublikowaną na stronie 
UG, a dotyczącą godzin pracy urzędu.

Sekretarz gminy wyjaśniła, że ankieta 
stworzona została analogicznie jak ankieta 
„Podwórko Nivea”, w której niedawno 
uczestniczyła gmina i jej mieszkańcy. 
Jak i w tamtym przypadku możliwe 
jest dziennie oddanie tylko jednego 
głosu z jednego adresu IP.
- Dotąd nie było wniosków zgłaszanych 
przez mieszkańców w sprawie zmiany  
godzin pracy urzędu. Co więcej dwa lub 
trzy lata temu prowadziliśmy konsultacje 
wewnętrzne na ten temat. Nie wynikała 

z nich potrzeba zmiany godzin pracy 
urzędu – wyjaśniła sekretarz gminy 
Edyta Gawrońska. - Otrzymaliśmy 
od Państwa (klub radnych) pismo w tej 
sprawie. Właśnie w odpowiedzi na nie, na 
stronie Urzędu Gminy na początku czerwca 
umieściliśmy omawianą ankietę. Po czym 
wnosicie Państwo kolejne pismo, aby tę 
ankietę usunąć. Zupełnie nie rozumiem tego 
postępowania i dlaczego otrzymaliśmy pismo 
o wstrzymanie ankiety? – pytała radnych 
sekretarz gminy.
Po kilkuminutowej, emocjonującej 
wymianie zdań, radni zrzeszeni  
w klubie przyznali, że zmierzali do 
zadania pytania, na które pani sekre-
tarz udzieliła odpowiedzi. Chodziło 
o to, czy każdy pracownik urzędu 
może zagłosować z komputera 
służbowego?
Sekretarz gminy zorientowała do 
czego zmierzają radni i wyjaśniła, że 

wszystkie komputery w gminie mają 
jeden wspólny adres IP i w ciągu dnia 
tylko pierwsza osoba głosująca ma 
możliwość oddania głosu.
Atmosferę rozładował wójt - Wszyst-
ko zależy od zapotrzebowania mieszkańców 
– stwierdził Janusz Grzyb. – Dotąd 
niebyło potrzeby zmiany godzin pracy. Jeśli 
okaże się, że jest taka konieczność, to urząd 
będzie czynny w poniedziałek od godziny 
9:00 do godz. 18:00, a w piątek urzędnicy 
będą pracowali krócej do 15:00. Dywagacje 
na temat kto ile razy głosuje i co by było 
gdyby są bezcelowe – wyjaśnił wójt.

red.
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Przypominamy, że

Kasa Urzędu Gminy 

czynna jest w następujących 

godzinach:

poniedziałek 9.00 - 16.00
 wtorek 10.00 - 15.00

środa 8.00 - 15.00
 czwartek 10.00 - 15.00

 piątek 8.00 - 15.00

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. 

Przypominamy także, że mieszkańcy 
Gminy zobowiązani 

są do wnoszenia opłaty za śmieci 
w terminach: za II kwartał do 30  

czerwca, za III kwartał do 30 
września, za IV kwartał do 31 grudnia.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zmianę organizacji ruchu z 7 lipca 
wprowadzono bez pozytywnej opinii 
zarządców dróg. To zdaniem wójtów 
Nadarzyna i Raszyna „niedopuszczal-
na praktyka”. Termin przywrócenia 
ruchu ulicą Mszczonowską w Jankach 
był głównym tematem spotkania  
w Nadarzynie. 

Wraz z otwarciem trasy S8 ob-
wodnicy Janek i Raszyna zamknięta 
została dla ruchu ulica Mszczonow-
ska w Jankach. Ze zmiany organizacji 
ruchu bardzo zadowoleni są kierowcy 
korzystający z obwodnicy. Znacznie 
mniej część mieszkańców naszej gminy, 
która do Janek dojeżdżała komunikacją 
miejską. Zmiany wprowadzone  
w rozkładzie jazdy autobusów są dla 
nich ewidentnym utrudnieniem.

W związku z tym wójt 
Janusz Grzyb 22 lipca 
zorganizował spotkanie  
z przedstawicielami wyko-
nawcy z firmy STRA-
BAG sp. z o.o., Zarządu 
Transportu Miejskiego 
w Warszawie oraz władz 
gminy Raszyn. Rozmowy 
dotyczyły przywrócenia 
komunikacji publicznej  
w ciągu ul. Mszczonow-
skiej w Jankach.

Władze gmin Nadarzyn 
i Raszyn domagają się re-
spektowania pierwotnych 
ustaleń z drogowcami. 
Oczekują natychmias-
towego przywrócenia 
komunikacji publicznej 
na ul. Mszczonowskiej 
w Jankach. Wykonawca 
firma STRABAG twierdzi, że będzie 
to możliwe jak tylko zostanie oddany 
do użytkowania wiadukt WD 19 oraz 
część dróg serwisowych.

Wójtowie obu gmin jako 
zarządcy dróg gminnych, uzna-
li za „niedopuszczalną praktykę”  
zmiany organizacji wprowadzane na 
drogach będących w ich zarządzie, bez ich 
pozytywnej opinii. Taka sytuacja miała 
miejsce przy wprowadzeniu czasowej 
organizacji ruchu z dnia 7 lipca 2015r.

Stosowne pismo w tej sprawie 
zostało już wysłane do generalnego  
inwestora GDDKiA oraz zarządu 
ZTM i wykonawcy.

W miarę możliwości będziemy in-
formowali o wprowadzanych albo 
dalszych zmianach. Należy zaznaczyć, 
iż od rozpoczęcia inwestycji komuni-
kacja z GDDKiA jest jednostronna,  
a udzielane informacje zdawkowe. 
Uwagi zgłaszane przez gminę nie są  
w pełni respektowane. 

Autobusy linii 703, 711 i 733 od 
17 lipca br. do odwołania kursują 
trasami S2 i S8 z pominięciem 
odcinka na terenie Janek i Raszyna 
ograniczonego przystankami STOICKA 
– GRANICZNA. Zmiany są związane  
z zamknięciem dla ruchu ul. Mszczo-
nowskiej w Jankach i jednoczesnym 
otwarciem trasy S8 (obwodnica Janek 

i Raszyna). Autobusy będą kursowały 
trasami S2 i S8 i będą obowiązywały je 
zmienione rozkłady jazdy. Ponadto nie 
będą obsługiwały przystanków: NA 
SKRAJU, MŁYN, SZKOLNA, SPOR-
TOWA, KOŚCIÓŁ, PUCHAŁY, 
HRABSKA DROGA, JANKI, 
PL.SZWEDZKI, JANKI MAŁE.

Na trasie S2 zostanie uruchomiony 
przystanek STOICKA 04. Przystanki 
STOICKA 01 i 04 będą dla linii 703, 
711 i 733 przystankami granicznymi  
1. strefy biletowej. 

Przystanki GRANICZNA 51 i 52 
zostaną przeniesione na trasę S8. Nie 
funkcjonują przystanki JANKI MAŁE 
01 i 02 oraz PL. SZWEDZKI 02.

red. 
na podst. informacji przekazanych z ZTM

Kiedy powróci komunikacja publiczna do Janek?
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W kwaterze żołnierzy Wojska Pol-
skiego z 1939 roku na cmentarzu  
w Nadarzynie zostały wykonane 
nowe chodniki 

Prace remontowe kosztowały 
25.000 zł i zostały wykonane ze środ-
ków własnych gminy oraz z dotacji 
celowej Wojewody Mazowieckiego  
w wysokości 10.000 zł. Polegały na 
rozebraniu i wymianie starych, popę-
kanych betonowych płyt ze ścieżek 
między grobami i wykonaniu nowych 
chodników.

Przy okazji została również upo-
rządkowana zieleń na grobach.

Katarzyna Dombska
 - kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych 

Prace modernizacyjne w Kwaterze Poległych na nadarzyńskim cmentarzu

Miejsca pamięci 
na terenie 

Gminy Nadarzyn 

Zapraszamy do udziału w grze te-
renowej – quest - pod tytułem „Śla-
dami historii Nadarzyna”. Celem 
gry jest przejście trasy po Nadarzynie  
i ułożenie końcowego hasła, które 
jest wynikiem odgadnięcia kilku haseł 
i rebusów pomocniczych. 

KARTY QUESTU (broszury 
questowe) są dostępne w Urzędzie 
Gminy, w NOK, w Bibliotece oraz  
w placówkach oświatowych. 

Każdy może w dowolnie wybra-
nym czasie, indywidualnie lub z gru-
pą znajomych wybrać się na małą wy-
cieczkę po Nadarzynie. Historyczna, 
rodzinna gra terenowa „Śladami hi-
storii Nadarzyna” jest częścią dużego 
projektu organizowanego przez Lo-
kalną Grupę Działania „Ziemia Cheł-
mońskiego”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, oś  
4 LEADER. Na terenie gmin: Tere-
sin, Żabia Wola, Radziejowie, Mszczo-
nów, Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno 
są zorganizowane trasy questowe – 
piesze, rowerowe lub samochodowe. 

W ramach naszego projektu współ-
pracy można przejść lub przejechać 
13 przygotowanych tras questowych.

Zapraszamy do wspólnej 
rodzinnej zabawy questowej. 

Jest to świetny sposób na pozna-
nie ciekawych miejsc i faktów 

związanych z historią Nadarzyna 
połączony z dobrą zabawą.

QUEST

Zmotoryzowanych miłośnikow 
historii

zapraszamy także do udziału 
w queście samochodowym 
„Podróż z historią w tle”

- który rozpoczyna się w Młocho-
wie. Szczegóły na www.nadarzyn.pl 
oraz www.partnerstwo.questing.pl

Katarzyna Dombska
 - Kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych 

• Kwatera wojenna na nadarzyńskim 
cmentarzu - „Bohaterom poległym  
w walce z hitlerowcami w roku 1939”.
•  Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 
r. w Kostowcu.
• Krzyż z popiersiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – „w X rocznicę odzys-
kania niepodległości” – przy Pl. Ponia-
towskiego w Nadarzynie. 
• Pamiątkowy obelisk – „Poległym 
Patriotom Ojczyzny. W latach 1914 - 
1920” - przy Pl. Poniatowskiego w Na-
darzynie. 
Ponadto w nadarzyńskim kościele  
pw. św. Klemensa znajdują się 
pamiątkowe tablice:
• poświęcona pamięci śp. Karola 
Łoniewskiego - rodzina,
• poświęcona 103. osobom rozstrzela-
nym w 1939 r. – mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn (01.09.2006 r.),
• poświęcona poległym, zamordowa-
nym oraz zmarłym żołnierzom 10 P.P. 
Armii Krajowej obwodu „Bażant”, 
ośrodka „Bąk”, kompanii „Alaska” 
– współtowarzysze walki i rodziny 
(kwiecień 1990 r.),
• ofiarom II wojny światowej z terenu 
Nadarzyna i okolic – społeczność 
Gminy Nadarzyn (05.09.1999 r.).

red.

Dla przypomnienia...
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O Ś W I A T A

W dniu 13 czerwca 2015 r. na boisku 
„Orlik 2012” odbył się VII Piknik 
Rodzinny organizowany wspólnie 
przez Radę Rodziców i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej w Kostowcu.  
O godz. 10.00 dyrektor szkoły Grze-
gorz Tyszko razem z Adamem Ma-
linowskim z Rady Rodziców uroczyście  
otworzyli piknik i powitali licznych 
gości. Wśród nich byli: Danuta 
Wacławiak – Przewodnicząca Rady 
Gminy Nadarzyn, ks. Krzysztof  
Woźniak – Proboszcz miejscowej  
parafii, radni Sylwester Karolak  
i Dariusz Jakubowski, siostry zakonne.  

Program artystyczny pikniku 
rozpoczął się występem nauczycieli 
i innych pracowników szkoły, którzy 
zaśpiewali wiązankę piosenek z reper-
tuaru Czerwonych Gitar (fot. powyżej). 
Po występie pani Małgorzata Woźniak 
wyrecytowała wiersz własnego  
autorstwa pt. „Klasowa Gwiazda”. 
Następnym punktem programu było 
przedstawienie teatralne w wykona-
niu rodziców przygotowanego pod 
opieką Moniki Pleban. Na scenie 
wystąpili również uczniowie oddziału 
przedszkolnego pod kierunkiem pani 
Małgorzaty Laszuk. 

Dalsze atrakcje odbywały się na 
murawie boiska. Szczególny aplauz 
wywołał taniec Zumba w wykona-
niu dzieci z naszej szkoły. Do wspól-
nej zabawy przyłączyli się również 
rodzice, którzy przygotowali występ 
pod kierunkiem Katarzyny Łukasik. 
Oprócz występów artystycznych 
odbył się konkurs rekreacyjno spor-
towy. Obejmował on następujące 
konkurencje: przeciąganie liny, strzały 
na bramkę, rzucanie do puszek, slalom 
z piłkami, rzucanie ringiem do celu  
i skoki naskakance. Wszyscy uczniowie 
biorący udział w grze otrzymali ko-
szulki, które ufundował Urząd Gminy 
w Nadarzynie na wniosek Klubu Spor-
towego Inter Rozalin. 

Następnie odbyły się rozgrywki piłki 
nożnej: Córki – Mamusie oraz Synowie 
– Tatusiowie. W finale zagrali Córki – 
Tatusiowie. A lepsze okazały się Córki. 
Do gry zagrzewały dzieci z kolorowymi 
pomponami tańczące Zumbę. 

VII PIKNIK 
RODZINNY

SP Kostowiec

Uczniowie mieli też możliwość 
uczestniczyć w zajęciach z roboty-
ki. Podczas trwania pikniku wszy-
scy uczestnicy mogli bez ograniczeń 
korzystać z bogatej oferty kulinarnej: 
kiełbasek pieczonych na grillu, gof-
rów ze śmietaną, popcornu, oranżady  
i cukierków. 

Nie zabrakło też smacznych  
ciast upieczonych przez Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rozalinie. 
Restauracja Ajax z Janek serwowała zupę 
ogórkową oraz kotleciki wieprzowe.  
W pikniku uczestniczyło około 300 

osób: uczniów i ich rodzin, a także 
nauczycieli i przyjaciół szkoły. 

Dzięki ładnej pogodzie wszyscy 
spędzili czas miło i atrakcyjnie, mając 
okazję do wspólnej zabawy i rozmów. 

Uczestnicy pikniku serdecznie dziękują 
Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom, 

samorządowcom, nauczycielom, paniom  
z Rozalina oraz przedstawicielom różnych 
firm za zaangażowanie, za bezinteresowny 
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

VII Pikniku Rodzinnego w Kostowcu. 

Grzegorz Tyszko, Maciej Szmel - SP Kostowiec

Uniwersytet Trzeciego Wieku
 

Po wakacjach w naszej gminie rozpocznie w naszej gminie. 
W ramach zajęć uniwersyteckich odbyły się już dwa wykłady, 

o których pisalismy w poprzednich numerach WN 
oraz na stronie Gminy www.nadarzyn.pl

Od nowego roku akademickiego słuchaczom Uniwersytetu 
zaproponujemy serię zajęć i wykładów. Organizatorami będą: 

Urząd Gminy Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury 
oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn.

Wszystkich seniorów chętnych, aby dołączyć do grona już
 zapisanych studentów prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy 

Nadarzyn pok. 228 lub pok. 100 (kancelaria urzędu) celem 
wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w pracach Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Gminie Nadarzyn. 
Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Dombska
 - kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

Fot. arch. szkoły
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SP Młochów

System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn
W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany 
otrzymywaniem ważnych wiadomości dotyczących spraw istotnych 

dla mieszkańców może rejestrować 
się drogą elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej w Kancelarii 

Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

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

Szkoła Przyjazna 
Bezpieczeństwu

Końcówka roku szkolnego dla 
uczniów klasy I Szkoły Podstawowej 
w Młochowie była bardzo inten-
sywna, ze względu na przystąpie-
nie do Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Szkoła Przyjazna 
Bezpieczeństwu”. Celem projektu jest 
nauczenie dzieci bezpiecznych zacho-
wań w sytuacjach, z którymi mają do 
czynienia na co dzień. Program reali-
zowany był w 4 blokach tematycznych:
- bezpieczeństwo w pociągu,
- bezpieczne korzystanie z energii  
i urządzeń elektrycznych,
- bezpieczne korzystanie z komputera  
i Internetu,
- ekologia i dbałość o środowisko.

Zajęcia odbywały się w oparciu  
o nowoczesne materiały dydaktyczne. 
Pomysłodawcą i organizatorem progra-
mu Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu 
jest Fundacja Grupy PKP.

Uczniowie ochoczo przystąpili do 
realizacji zadań związanych z pro-
gramem, tym bardziej, że staraliśmy 
się, aby były one dla nich atrakcyjne. 
Odbyły się min. warsztaty ekologiczne 
w ramach programu „20 lat recyklin-
gu aluminiowych puszek po napojach  
w Polsce” prowadzone przez przedsta-
wicielkę Fundacji Recal oraz spotkanie 
ze strażakami z OSP Młochów. Jednak 
główną atrakcją programu miała być 
wycieczka pociągiem, która odbyła się 
17 czerwca. Najpierw jednak uczniowie 
zostali zapoznani z zasadami bezpiecz-
nej podróży pociągiem, uczyli się od-
czytywania informacji na biletach kole-
jowych oraz na rozkładzie jazdy pocią-
gów. Następnie wyposażeni w przesła-
ne przez Grupę PKP chusty odblasko-

we, które bardzo ułatwiły opiekę nad 
grupą oraz maskotki Benia- symbolu 
programu, udaliśmy się na dworzec do 
Żyrardowa. Tam na nas „czekał” po-
ciąg PKP IC do Warszawy Centralnej 
z zarezerwowanym specjalnie dla nas 
przedziałem. Warto również wspo-
mnieć, że bilety na przejazd pociągiem 
były finansowane przez PKP. Miły pan 
konduktor wskazał dzieciom ich miej-
sca i ruszyliśmy do Warszawy. Podróż 
minęła szybko w wesołej atmosferze. 
Z dworca udaliśmy się do Muzeum 
Techniki, gdzie dzieci z dużym zaintere-
sowaniem oglądały wystawy dotyczące 
transportu, techniki gospodarstwa do-
mowego oraz motocykle. Byliśmy też 
na niedawno otwartej wystawie „Z zie-
mi włoskiej do Polski- rzecz o Polskim 
Fiacie 125p”. Następnie udaliśmy się na 
lekcję muzealną o energii odnawialnej, 
którą również włączyłam jako element 
programu. Prowadzący zajęcia chwalił 
dzieci za ich zaangażowanie w zajęcia 
oraz wiedzę. Z Muzeum Techniki uda-
liśmy się na wystawę „Fascynujący świat 
pająków i skorpionów”, którą można 
oglądać w salach Muzeum Ewolucji. 

Wszystkie „eksponaty” były… żywe i 
naprawdę ciekawe. Wyposażeni w pa-
miątki udaliśmy się w drogę powrotną 
na dworzec Warszawa Centralna. Tam, 
po wcześniejszym odnalezieniu „nasze-
go” pociągu na rozkładzie jazdy, ocze-
kiwaliśmy na jego przyjazd. Ten pociąg 
był naprawdę nasz, gdyż nawet pani 
przez megafon zapowiedziała, że na pe-
ron wjeżdża pociąg z zarezerwowanym 
dla szkoły przedziałem. Tu znowu pan 
konduktor wskazał dzieciom ich miej-
sca i został z nami aż do Żyrardowa. 
Opowiadał im o pociągach, o tym jak 
należy zachowywać się podczas podró-
ży i oczekując na pociąg. Nie obyło się 
też bez żartów i śmiechu.

To była ciekawa przygoda, któ-
ra wzbogaciła nie tylko dzieci. Moi 
uczniowie stwierdzili, że bardzo by 
chcieli również któryś z wakacyjnych 
wyjazdów połączyć z przejazdem po-
ciągiem. Są bogatsi w nowe doświad-
czenia, które chcieliby wykorzystać 
„ucząc” swoich rodziców.

Renata Andraka 
Wychowawca klasy I SP Młochów

fot. archiwum szkoły
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W ostatni piątek czerwca we wszyst-
kich szkołach Gminy Nadarzyn 
odbywały się uroczyste gale, pod-
czas których uczniowie otrzymali 
świadectwa, wyróżnienia, dyplomy 
i nagrody. Chociaż powtarzały się 
niektóre elementy jak wyróżnienie 
najzdolniejszych uczniów, czy po-
dziękowanie rodzicom i nauczycie-
lom za całoroczny trud, uroczystości 
w każdej ze szkół wyglądały inaczej  
i miały własny charakter.

Koniec roku szkolnego 2014/2015 
przypadł na 26 czerwca, lecz szó-
stoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
im. Witolda Doroszewskiego  
w Nadarzynie, Szkoły Podstawowej 
w Ruścu i uczniowie III klasy 
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie uroczyście pożegnali 
się ze szkołą już w czwartkowe po-
południe.

Najstarsi uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Witolda 
Doroszewskiego w Nadarzynie prze-
kazali sztandar szkoły młodszym 
kolegom i koleżankom. Uczniowie, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
otrzymali nagrody i wyróżnienia. 
Szóstoklasiści jak zwykle na pożegna-
nie przygotowali żartobliwy teatrzyk 
przybliżający widzom szkolne życie.

Polonezem i przedstawieniem  
w wykonaniu rodziców pożegnani 
zostali najstarsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Ruścu. Z kolei po-
dziękowaniom, dyplomom i nagro-
dom nie było końca podczas uroczy-
stości pożegnania najstarszego rocz-
nika Gimnazjum im. św. Jana Pawła 
II w Nadarzynie.

W piątek, 26 czerwca ostatni dzwo-
nek oznajmiający zakończenie roku 
szkolnego rozbrzmiał dla pozostałych 
uczniów we wszystkich szkołach.

Uczniowie z Młochowa przygoto-
wali nie tylko występ muzyczny, ale  
i dowcipne przedstawienie podsumo-
wujące lata spędzone w szkole.

Podczas zakończenia roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej im. 
św. Stanisława Kostki w Kostowcu 
panowała rodzinna atmosfera. 

Zgromadzeni wspólnie odśpiewali 
wszystkie zwrotki hymnu, a dyrek-
tor szkoły podsumował miniony rok. 
Obecny na uroczystości Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb złożył 
uczniom i nauczycielom gratulacje 
oraz życzył pełnych wrażen wakacji. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli 
Krakowiańskiej miała powody do 
dumy. Placówka jako jedna z pię-
ciu w całym województwie mazo-
wieckim zdobyła prestiżowy tytuł 
Szkoły Eksperckiej w ogólnopolskim 
programie edukacyjnym „Szkoła  
z klasą 2.0”. Pierwszy raz od wielu 
lat niektórzy absolwenci tej szkoły 
uzyskali maksymalną liczbę punktów  
w egzaminie zewnętrznym – 
sprawdzian po klasie szóstej.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Rok szkolny zakończyły także przed-
szkolaki w trzech publicznych przedszko-
lach; w Nadarzynie, Młochowie i Wolicy. 

W opustoszałych murach placówek 
oświatowych w okresie przerwy wa-
kacyjnej, jak co roku, są prowadzone 
prace remontowe i modernizacyjne.

Zapraszamy do obejrzenia fot. 
z zakończenia roku na: www.nadarzyn.pl, 

na gminnym Facebooku.

Materiał filmowy na itvNadarzyn:

SP Nadarzyn - wyróżnieni absolwenci z jednej z klas 6 odbierający świadectwa i  wyróżnienia

red.
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W dniu 19 czerwca br. w Dzienniku 
Ustaw pod poz. 852 opublikowane 
zostało Postanowienie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 
czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogól-
nokrajowego referendum zawierające 
kalendarz czynności referendalnych. 
Czytamy w nim m.in., iż pytania w referen-
dum mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za 
wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego sposo-
bu finansowania partii politycznych  
z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan 
za wprowadzeniem zasady ogól-
nej rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni przepisów prawa podatkowe-
go na korzyść podatnika?”.
Na karcie do głosowania w referendum 
zamieszcza się następujące wyjaśnienia 
dotyczące przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej 
„TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie 
odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza 
brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatow-
ych okręgów wyborczych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(odpowiedź na pytanie pierwsze);
2) na utrzymanie dotychczasowego 
sposobu finansowania partii polityc-
znych z budżetu państwa (odpowiedź 
na pytanie drugie);
3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy 
– Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie  
z którą w przypadku istnienia
wątpliwości prawnych organ 
zobowiązany jest wątpliwości te 
rozstrzygać na korzyść podatnika 
(odpowiedź na pytanie trzecie).”.

Całe postanowienie wraz z kalen-
darzem wyborczym: www.nadarzyn.pl/
plik,3155,postanowienie-prezydenta-rp-
z-dnia-17-czerwca-2015-r-pdf.pd

Referendum przeprowadzone 
zostanie  w dniu 6 września br. 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
14 marca 2003 r o referendum ogól-
nokrajowym oraz ustawy, a dnia  
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

W związku z powyższym w dniu 
8 lipca br. Wójt Gminy Nadarzyn 

wydał Zarządzenie Nr 64/2015 
w sprawie wyznaczenia miejsc na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń i plakatów dotyczących 
referendum ogólnokrajowego. 
Do tego celu wyznaczone zostały 
słupy ogłoszeniowe zlokalizowane  
w następujących miejscowościach:
1) Nadarzyn - Plac Poniatowskiego 
2) Nadarzyn - u zbiegu ulic: Sitarskich 
i Warszawskiej.
3) Wolica - ul. Długa.
4) Młochów - ul. Mazowiecka.
5) Rozalin - ul. Młochowska.
6) Rusiec - ul. Szkolna.
7) Strzeniówka - ul. Jodłowa.
8) Stara Wieś - ul. Grodziska.
9) Kostowiec - ul. Przemysłowa.

Ponadto urzędowe obwieszcze-
nia dotyczące referendum będą 
umieszczane także na tablicach 
ogłoszeniowych Urzędu Gminy Na-
darzyn. 

Zgodnie z kalendarzem czynności 
związanych z przeprowadzeniem ref-
erendum do publicznej wiadomości 
podana została również informacja 
o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji ds. referendum,  
w tym o lokalach obwodowych 
komisji do spraw referendum 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału 
w referendum, a także o możliwości 
głosowania korespondencyjnego  
i przez pełnomocnika (treść obok).

Kolejną czynnością będzie 
powołanie obwodowych komisji 
do spraw referendum - zgodnie 
z Uchwałą Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r.  
w sprawie trybu i terminu 
powoływania obwodowych komisji 
do spraw referendum w obwodach 
głosowania utworzonych za granicą w 
referendum ogólnokrajowym. Zgod-
nie z tą uchwałą, oraz wyjaśnieniami 
PKW, obwodowe komisje do spraw 
referendum na terenie Gminy Na-
darzyn powoła wójt, spośród osób 
uprawnionych do udziału w referen-
dum, najpóźniej w dniu 17 sierpnia 
2015 r. W skład komisji wejdzie od 
4 do 8 osób spośród kandydatów 
zgłoszonych (najpóźniej do 7 sier-
pnia br.) przez podmioty uprawnione 

Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
do udziału w kampanii referendalnej 
(tj. partie polityczne, stowarzyszenia  
i inne organizacje społeczne oraz fun-
dacje, które otrzymają od Państwowej 
Komisji Wyborczej zaświadczenie 
uprawniające do udziału w tego rodza-
ju kampanii referendalnej) oraz jedna 
osoba wskazana przez wójta spośród 
pracowników samorządowych gminy 
lub gminnych jednostek organiza-
cyjnych.

Sposób zgłaszania kandydatów 
do obwodowych komisji do spraw  
referendum oraz powoływania tych 
komisji, a także wzór zgłoszenia 
określa rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sposobu zgłaszania kandydatów do 
obwodowych komisji do spraw refer-
endum w referendum ogólnokrajow-
ym oraz powoływania komisji (Dz. U. 
Nr 74, poz. 671 oraz Dz. U. z 2011 r. 
Nr 17, poz. 86).

W przypadku zgłoszenia do składu 
obwodowej komisji wyborczej więcej 
niż 8 kandydatów, skład komisji 
ustalony zostanie w drodze losowania. 
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych 
kandydatów będzie mniejsza od 
dopuszczalnego minimalnego 
składu liczbowego komisji (4 osoby 
zgłoszone), uzupełnienia jej składu 
dokonuje się spośród osób ujętych  
w stałym rejestrze wyborców gminy.

Powyższe oznacza, że w celu 
zgłoszenia chęci udziału w pracach 
obwodowej komisji do spraw referen-
dum, należy zwrócić się bezpośrednio 
do podmiotów uprawnionych do 
udziału w kampanii referendalnej w pro-
gramach radiowych i telewizyjnych, których 
wykaz oraz ich adresy dostępne będą 
na stronie internetowej Państwowej 
Komisji Wyborczej, gdzie są również 
na bieżąco umieszczane wszystkie  
aktualne akty prawne, wyjaśnienia, 
opinie i informacje dotyczące referendum.

Informacje dotyczące referendum ogólnokra-
jowego odnoszące się do Gminy Nadarzyn 
zamieszczane są na stronie internetowej gminy: 
www.nadarzyn.pl na której została utworzo-
na zakładka „Referendum ogólnokrajowe” 
(http://www.nadarzyn.pl/346,referendum-
ogolnokrajowe-2015.html). 

Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn 
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NADARZYN
z dnia 21 lipca 2015r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318), w związku z art. 
16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację  
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. refer-
endum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego  
i przez pełnomocnika w Gminie Nadarzyn w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

1. Wszystkie obwodowe komisje do spraw referendum są właściwe do głosowania korespondencyjnego, a wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r.* 
(poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a. 
2. Uprawnieni wyborcy do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Lokale obwodowych komisji ds. referendum w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 22.00.
Wnioski można składać w Kancelarii (pokoju nr 101) na parterze urzędu w godzinach pracy, przesyłać faksem 
(22 729 81 75) lub mailem (gmina@nadarzyn.pl). Więcej informacji pod numerem tel. 22 729 81 85 wew. 130 lub 132.
*) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba  

obwodowej  komisji ds. referendum 

1

Nadarzyn – ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Kar-
melowa, Kościuszki, Krucza, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego 
Księcia, Morelowa, Mszczonowska,  Sęczkowa,  Starowiejska, Szysz-
kowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwiń-
ska; Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, 
Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, 
Wierzbowa, Wiosenna; Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, 
Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska.

Szkoła Podstawowa 
w Nadarzynie

ul. Sitarskich 4; Tel. 22 729 81 66
(lokal przystosowany dla potrzeb wyborców 

niepełnospr.)

2

Nadarzyn – ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, 
Kwiatowa, Plac ks. J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, 
Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie; Bukowa, Bukszpa-
nowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, 
Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Storczykowa, 
Stokrotki, Wrzosowa. 
Strzeniówka

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Pl. Poniatowskiego 42

Tel. 22 729 89 15
(lokal przystosowany dla potrzeb wyborców 

niepełnospr.)

3
Wolica 
Walendów
Kajetany + Szamoty

Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadarzynie

ul. Warszawska 15
Tel. 22 729 81 83

(lokal przystosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnospr.)

4 Rusiec
Stara Wieś

Szkoła Podstawowa w Ruścu
ul. Osiedlowa 72 
Tel. 22 729 81 97

(lokal przystosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnospr.)

5

Urzut + Kostowiec 
Rozalin
Młochów + Parole
Krakowiany + Wola Krakowiańska

Przedszkole Publiczne 
w Młochowie
ul. Źródlana 1

Tel. 22 729 90 19
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 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

•  Salon Fryzjerski „Studio 3”, 
ul. Mszczonowska 8,  Nadarzyn, 
co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem 
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, 
antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta. 

ZDROWIE I URODA:
 •  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium.
  • Salon Urody - Studio Fryzur, 

ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% ogólny 
zakres usług gratisy przy zakupie kosmetyków po 

wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, 
ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .

KARTA NADARZYNIAKA
 - już ponad tysiąc osób bierze udział w  programie skierowanym do 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy  
i  płacących tu podatki.  
   Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka prosze-
ni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy  
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wni-
osek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych 
przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat  
Organizacyjny (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego 
oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. 
   Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka. 

Nasi partnerzy 
(zniżki):

KOMUNIKACJA:
 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. 
Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowywane 
karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów – wyjście 2); Stacje 
Metra: Imielin (pawilon 020-024), Służew (pawilon 020-024), Centrum (pawilon 2010B), 
Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał (pawilon 09), 
Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pawilon 1012), 
Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec Wschodni - ul. Lubelska (dworzec autobusowy od 
strony ul. Lubelskiej).

Rodzaj biletu Do biletu 
normalnego

Do biletu 
ulgowego 50%

30 dniowy imienny obowiązujący  
w strefie 1 i 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny obowiązujący    
w strefie 1 i 2                        54 zł           27 zł

30 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        32 zł           16 zł

USŁUGI:
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn; 5 % zestawy obiadowe;  
5 – 10 % imprezy okolicznościowe. Od 1 lipca br. 
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• RIO - 
Wynajem 
przyczep , 
ul. Osiedlowa 4, 
Rusiec; 10% 
wynajem.
• Family Company. Usługi 
hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
sklepy internetowe.
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 % 
imprezy okolicznościowe .         
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% łącze 
internetowe 8/512;  8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, 
Nadarzyn. Montaż i serwis komputerów 
stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%.
• MajicDekoracje ,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby 
d eko r a c y j n e , 
10% farby 
antykorozyjne, 
10% lakiery i 
impregnaty do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon,  
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne;10% przechowalnia opon i kół
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. 
admar-budownictwo.pl od 23 lutego 2015 r. 
tel. 791 559 291; 5% usługi remontowe, 7% 
usługi wykończeniowe.

50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez GLKS, 30% składki członkowskie 5% 
obozy sportowe organizowane przez GLKS, 5% 
zakup sprzętu sportowego w firmach będących 
partnerami technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  
ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 30% 
wynajem obiektów 
sportowych; 50% 
wstęp na imprezy organizowane  przez GOS 

• Ludowy Klub 
Sportowy Orzeł 
N a d a r z y n , 
ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 50% wstęp 
na imprezy sportowe 
organizowane przez 

LKS Orzeł; 30% składki członkowskie, 
5% obozy sportowe organizowane przez LKS 
Orzeł; 
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstęp.

SKLEPY:
• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ, 
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 
5% okulary korekcyjne.
• IMBRYK,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
• Family Company. 
Odzież nowa i używana;  
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup 
odzieży używanej; 10% zakup odzieży nowej.
• Zino Centrum Malarskie 
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 
10% cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami.
• „Klasyka” Centrum Mody;  
al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież 
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
 Family Company. Naturalne 
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 8% cały asortyment.
• Artykuły Przemysłowe 
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nadarzyn.  
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty. 
• Sklep 
internetowy  
z zabawkami; 
www.memoland.
pl; 5% zabawki  
i akcesoria 
dla dzieci  
z wyłączeniem 
p r o d u k t ó w 
a k t u a l n i e 
promowanych.

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny

KULTURA, 
ROZRYWKA 

I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.facebook.
com/osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala 
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort 
tenis ziemny, boisko piłka nożna, boisko 
siatkówka i koszykówka. 10% Rekreacja 
na powietrzu: jazda konna, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny, 
boisko + sprzęt do gry w minigolfl, angielski 
krokiet,badbinton/kometka/indiaka, boccia. 
5% imprezy: szkolenia/konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. Zniżki/
promocje nie łączą się. Nie dotyczy karnetów.

•  Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych 
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34, 
Nadarzyn; 10% język angielski, język 
hiszpański, język francuski, język rosyjski, 
język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
• After School 
Club, ul. 
Młodości 2 lok. 7, 
Książenice; 
10% pakiety 
świetlicowe; 10% 
opieka na godziny.
• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.

• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 5% czesne
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Wyrok sądu - decyzje zgodne z prawem
Postępowanie umorzone, zastępca 

wójta działał zgodnie z prawem. Sąd 
uznał, że żaden z zawiadamiających 
nie wykazał naruszenia jego dobra 
przez działanie Tomasza Muchalskiego  
i Włodzimierza Garczyńskiego. 
Decyzją sądu Mariusz Karpiński, 
Michał Walewski i Dariusz Nowak 
pokryją koszty postępowania.

Sprawa zawiadomienia złożonego 
przez Mariusza Karpińskiego, 
Michała Walewskiego i Dariusza 
Nowaka po ponad roku znalazła 
sądowy finał. Zawiadomienie 
złożone 14 maja 2014 roku dotyczyło 
wydania przez wójta gminy Na-
darzyn decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji „Roz-
budowy punktu konfekcjonowania 
odpadów” w Nadarzynie. Zdaniem 
wnioskodawców działających w imie-
niu Gminnego Komitetu PiS w Na-
darzynie niedopełnienie obowiązków 
miało polegać na braku analizy treści 
karty informacyjnej wspomniane-
go przedsięwzięcia załączonej do  
wniosku. Ich zdaniem zastępca wójta 
nie dopełnił swoich obowiązków 
wydając decyzję nr 4/2013 z 17 
kwietnia 2013 roku o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko rozbudowy punktu 
konfekcjonowania odpadów. Brak tej 
oceny miało być właśnie działaniem 
na szkodę interesu publicznego i pry-
watnego właścicieli nieruchomości 
położonych w zasięgu oddziaływania 
planowanej rozbudowy.

Po zapoznaniu się z dokumentacją 
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie 
12 czerwca ub.r. odmówiła wszczęcia 
śledztwa w sprawie niedopełnienia 
obowiązków. Prokurator wyjaśnił, że  
w działaniu zastępcy wójta nie dopatrzył 
się znamion czynu zabronionego 
prawem.

Mariusz Karpiński, Michał Walewski 
i Dariusz Nowak nie zgodzili się 
z decyzją Prokuratora. Uznali że 
popełnił błąd i już 1 lipca 2014 
roku złożyli zażalenie rozszerzając  
wniosek o osobę naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Włodzimierza Garczyńskiego. 
Zażalenie wraz z aktami sprawy skie-
rowano do Sądu Rejonowego w Prusz-

kowie. Po jego rozpoznaniu, 25 listo-
pada 2014 roku Sąd uchylił zaskarżone 
postanowienie i sprawa wróciła do 
pruszkowskiej prokuratury. Tam 
po ponownym przeanalizowaniu 
dokumentacji Prokurator 30 grud-
nia 2014 roku ponownie odmówił 
wszczęcia śledztwa w sprawie rze-
komego niedopełnienia przez 
dwóch urzędników obowiązków 
służbowych.

Tym samym ta ścieżka prawna 
została zamknięta. Skarżący nie 
mogli ponownie zaskarżyć decyzji 
prokuratury. Adwokat działając 
z pełnomocnictwa Mariusza 
Karpińskiego, Michała Walewskiego 
i Dariusza Nowaka 23 lutego tego 
roku wniósł do Sądu Rejonowego  
w Pruszkowie subsydiarny akt 
oskarżenia przeciwko Tomaszowi 
Muchalskiemu i Włodzimierzowi red.

Garczyńskiemu o czyn z art. 231 § 
1 k.k. (Art. 231. § 1. Funkcjonariusz 
publiczny, który, przekraczając swo-
je uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę in-
teresu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.)

Subsydiarny akt oskarżenia został 
rozpatrzony przez Sąd Rejonowy  
w Pruszkowie. Wydział V Karny tego 

sądu 14 lipca 2015 roku zdecydował 
o umorzeniu postanowienia  
w sprawie Tomasza Muchalskiego  
i Włodzimierza Garczyńskiego.

Decyzją sądu kosztami 
postępowania zostali obciążeni  
oskarżyciele posiłkowi.

Subsydiarny akt oskarżenia - (akt oskarżenia wnoszony przez pokrzywdzonego zamiast 

prokuratora jako oskarżyciel subsydiarny). Zgodnie z art. 330 § 2 k.p.k., po dwukrotnej 

odmowie wszczęcia postępowania przez prokuratora lub gdy sprawa podlega umorzeniu, 

pokrzywdzony nie może kolejny raz zaskarżyć wydanego postanowienia. Może natomiast 

sam wnieść akt oskarżenia do sądu, zgodnie z art. 55 § 3 k.p.k. subsydiarny akt oskarżenia 

powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

Zapraszamy do oglądania 
materiałów 

filmowych z uroczystości, 
imprez 

sportowych i kulturalnych, które mają miejsce 
na terenie Gminy Nadarzyn 

w samorządowej telewizji iTVNadarzyn 
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Sołtys Rozalina - Agnieszka Pal-
mowska reprezentowała Rozalin  
i Gminę Nadarzyn w XVIII Krajo-
wym Turnieju Sołtysów w Wąchocku.

Konkurencje, z którymi mierzyli się 
sołtysi z całej Polski to zwijanie as-
faltu, toczenie koła do wygódki, czy 
mecz w dmuchanych kulach. Wywal-
czenie nagrody wcale nie było takie 
proste.

Sołtys Rozalina zajęła VI miejsce 
wygrywając tym samym wieżę stereo, 
którą postanowiła przeznaczyć na 
potrzeby świetlicy NOK w Rozalinie 
i na potrzeby miesjcowego Koła Go-
spodyń Wiejskich. 

Turniej sołtysów w Wąchocku wy-
grał Artur Lis z woj. świętokrzyskie-
go i odjechał czerwonym skuterem. 

Krótka relacja TV z tej imprezy do 
obejrzenia na stronie TVP Kielce: 
http://kielce.tvp.pl/20649426/
zawody-soltysow-w-wochocku.

25 czerwca naszą gminę odwiedzi-
ła delegacja nauczycieli j. polskie-
go z ukraińskich szkół. W Polsce 
gościli oni na tygodniowym zlocie 
Kresowiaków z Ukrainy, a Gmina 
Nadarzyn była jednym z miejsc, które 
odwiedzili podczas swojego pobytu.  

Wizyta Polonii z Ukrainy 
W naszej gminie goście m.in. odwie-
dzili Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
siedzibę OSP Nadarzyn z Izbą 
Tradycji. Byli także w Gimnazjum, 
Urzędzie Gminy Nadarzyn, gdzie 
spotkali się z Wójtem Gminy 
Januszem Grzybem. Z zainteresowa-

niem obejrzeli również nowa Szkołę 
Podstawową w Ruścu. Uczestniczyli 
także w zawodach strzeleckich z bro-
ni pneumatycznej, które miały miej-
sce na strzelnicy Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie. 

red.

Sołtys Rozalina - finalistką Krajowego Turnieju Sołtysów

red.

Fot. arch. Sołtys Rozalina
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Straż pożarna gra – niektórym 
tylko na nerwach - ale nie gasi. Za to 
strażnicy miejscy suszą, jakby upałów 
było mało. Ktoś roznosi podnoszące 
ciśnienie plotki o mobilnych spalar-
niach. Tylko czekać jak w pakiecie 
dostaniemy przewoźne krematoria. Temat 
domowych izolatek do chronienia dzieci 
przed smrodem z kubłów na śmieci, 
chyba z racji skrajnej głupoty upadł. 
Jednak i tak awantura goni awanturę, 
a afer w gminie jest nie przymierzając 
tyle, co pcheł na jeleniu. Wszystkie 
wyłapuje i do publicznej wieści podaje 
grupa pod wezwaniem Malkontenta, 
a winą – tradycyjnie - obarcza władze 
gminy.

Powszechnie wiadomo, że przynajmniej 
niektóre materiały poddane działaniu 
temperatury rozszerzają się. Takie 
zjawisko obserwujemy obecnie za sprawą 
upałów. Otaczające nas absurdy rosną jak 
pączki w głębokim tłuszczu, a stuletnie kot-
lety skwierczą przypalane słońcem. Waka-
cyjne afery czas rozkręcić.

W szkołach rozbrzmiały ostatnie 
dzwonki oznajmujące koniec roku 
szkolnego i początek utęsknionych 
wakacji. Pogoda sprzyja relaksowi, 
wypoczynkowi i letnim wojażom. 
Gdy słupki rtęci w termometrach 
zbliżają się niebezpiecznie do 40  
stopni, większość z nas zastanawia 
się nad sposobami ochłodzenia. Jed-
nak Malkontent nie ma wakacji. Dla 
niego i jego fanów „sezon ogórkowy” 
nie istnieje. Plotkarska strona na nie-
mieckim serwerze aż kipi od emocji, 
wrze od afer. Z gorących głów paruje 
jak z rozgrzanego czajnika.

Gdzie suszą mobilki?
Kością w gardle i solą w oku Mal-

kontenta jest kilka „dyżurnych” 
tematów. Pierwszy z nich to strażnicy 
gminni. Jego zdaniem tę formację 
powinno się rozwiązać. Mundurowi 
perfidnie ustawiają się w miejscach 
gdzie prędkość jest ograniczona, 
wlepiają mandaty i naliczają punkty. 
Robią to „bezczelnie” siedem dni  
w tygodniu. Tak sobie myślę, że skoro 
strażnicy mają pilnować przestrzega-

nia prawa, w tym przepisów ruchu 
drogowego, to trudno ich winić, 
że robią to co powinni. Zamiast 
likwidować straż gminną, lepiej 
zlikwidować ograniczenia prędkości. 
Ustawiono je (tak jak i spowalniacze) 
na wniosek mieszkańców, zatem wys-
tarczy wniosek mieszkańców, aby 
ograniczenia prędkości usunąć. Słyszałem, 
że pojawił się jakiś rządowy projekt 
zakazujący strażnikom używania 
mobilnych suszarek. Jeśli tak się  
stanie, skończy się przynajmniej 
jeden „dyżurny temat” Malkontenta. 
Jednak to nie jest cała lista zarzutów 
stawianych strażnikom. Niedaw-
no ośmielili się w Wiadomościach 
Nadarzyńskich opublikować długi 
materiał poświęcony bezpiecznemu 
wypoczynkowi podczas wakacji. Mal-
kontent już wyłapał w nim błąd! Sam 
popełnił znacznie dłuższy elaborat 
aby ten błąd napiętnować. Wszystko 
rozbija się o kwestię ratownictwa 
wodnego, a dokładniej czy zabiegi 
ratujące życie osobom podtopionym 
zaczynać jeszcze w wodzie, czy jak 
podaje Malkontent, najpierw - wydostać 
podtopionego z wody i wezwać pomoc?

Ratownictwo jest dynamicznie 
rozwijającym się zagadnieniem  
i stale pojawiają się nowe wytyczne 
doskonalące sposoby niesienia po-
mocy. Można się spierać ile diabłów 
mieści się na czubku szpilki, ale  
w kwestii udzielania pierwszej pomo-
cy najważniejsze jest, aby po pierwsze 
w ogóle jej udzielić, a po drugie zrobić 
to skutecznie.

„Jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła”

W latach siedemdziesiątych z roz-
rzewnieniem śpiewała Halina Ku-
nicka znany przebój o orkiestrach 
dętych 

„Niby nic, a tak to się zaczęło, 
niby nic, zwyczajne “pa pa pa”. 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, 
lecz ich dzisiaj brak! 

Próżno bowiem na balkonie, 
czekam by ktoś defilował, 

żebym go ujrzała, nieomal zemdlała, 
by mi nacierano skronie...”

Czas minął i dziś niemal po 
pięćdziesięciu latach zamiast cieszyć 
się z tego, że mamy własną orkiestrę 
dętą i to nie byle jaką, lecz najlepszą  
w kraju, to Malkontent narzeka. 
Przeszkadza mu sam dyrygent orkiestry 
– jak go określa „nadworny kapelmistrz” 
tudzież „Nadworny dyrygent wójta”. 
Irytuje Malkontenta, to że orkiestra 
święci sukcesy. 

Muzycy z Orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej jeżdżą na zagraniczne tournée, 
gdzie wywołują zachwyt. Bardziej 
promują i rozsławiają gminę niż Mal-
kontent psuje jej wizerunek. Mimo, 
że nie są orkiestrą wojskową, ani 
zawodową zaproszono ich do udziału 
w Festiwalu Orkiestr Wojskowych. 
Nasze perełki wystąpiły wśród kilku  
najlepszych w kraju orkiestr zawo-
dowych. Muzycy z OSP Nadarzyn zro-
bili wspaniały pokaz, skradli serca 
widowni zgromadzonej na warszaw-
skim Torwarze, a nam mieszkańcom 
gminy dali kolejny powód do dumy. 
Wszędzie w kraju i na świecie zbierają 
pochwały i laury, a w rodzimym Na-
darzynie Malkontent przy wtórze 
popleczników pluje im w twarz. 
Sieje ferment między strażakami, 
muzykom każe gasić pożary, a od 
ochotników wymaga więcej niż od za-
wodowców! Niczym pasożyt, nie daje 
nic organizmowi, na którym się pa-
sie. Czerpie soki życiowe i własnymi  
ekskrementami zatruwa krew 
żywiciela.

 
Czas, aby Malkontent dał szansę 

sobie, nam wszystkim i jednak 
pojechał na jakieś wakacje. Może gdy 
się zrelaksuje, zobaczy jak żyją inni to 
spadnie mu ciśnienie a świat widziany 
jego okiem przestanie być tak zdefor-
mowany. 

Udanego wypoczynku życzę.

AntyMalkontent
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Orkiestra OSP Nadarzyn 

Festiwal Orkiestr 
Wojskowych 

– Orkiestra OSP Nadarzyn

 dała czadu!
Z przytupem i w wojskowym ryt-

mie rozpoczęły się wakacje w stolicy. 
Przez cztery dni, od 25 do 28 czer-
wca, w przemarszach i na koncertach 
zaprezentowały się orkiestry wojskowe 
z całej Polski, przeszło 400 artystów. 
Wśród nich dwie reprezentacje cywilne: 
Orkiestra OSP z Nadarzyna i Zespół 
Pipes&Drums z Częstochowy. To je-
dyna w Polsce orkiestra wykonująca 
tradycyjną szkocką muzykę na wielkich 
dudach.

Część artystyczną koncertu galowe-
go (28 czerwca) rozpoczął występ 
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Nadarzyna. Następnie zaprezentowała się 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego wspólnie z żołnierzami z Kompa-
ni Reprezentacyjnej WP. Artyści przed-
stawili autorski układ musztry paradnej. 
Później występowali kolejno muzycy  
z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił  
Powietrznych z Poznania i Marynarki Wo-
jennej z Gdyni wraz z towarzyszącym im 
Zespołem Wokalnym Klubu MW „Riwiera”. 
Wiele braw zebrały Orkiestry Wojskowe 
z Bytomia i z Warszawy.

Orkiestra dęta z Nadarzyna jak zaw-
sze „dorzuciła do pieca” – tym razem 

dosłownie. Nasi muzycy rozgrzali 
widownię pokazem musztry paradnej, 
synchronizacją i wspaniałym show. 
Artyści wręcz palili się do występu,  
a z tuby nie tylko leciały iskry… 
buchały z niej prawdziwe płomienie. 
Historia muzyczna opowiedziana 
przez naszą Orkiestrę pełna była 
zwrotów akcji i zaskakujących  
elementów, a pokaz pirotechniczny 
godny Rammsteina. Poza kowalem  
i żywym ogniem były Zombi Jacksona 
tańczone przez orkiestrę, wspaniałe 
motocykle z Nadarzyńskiego Klu-
bu Miłośników Motocykli i piękne 
tambourmajorki  prowadzące naszą 
orkiestrę. Występ naszej orkiestry został 
owacyjnie przyjęty przez wielotysięczną 
widownię na Torwarze. Wszyscy 
podkreślali wysoki, profesjonalny wręcz 
poziom zespołu a także piękne mun-
dury w barwach Nadarzyna. 

Wielomiesięczne, żmudne przygotowania 
zaowocowały brawurowo wykonanym 
pokazem. Nic dziwnego więc, że 
muzycy podbili serca widowni i ze-
brali gorące brawa. 

Podczas gali wojskowe marsze 
przeplatały się ze znanymi utwo-
rami jazzowymi, rock’n’rollowymi, 
bluesowymi czy klasycznymi hitami 
muzyki filmowej. Na Festiwalu poza 
naszą Orkiestrą zaprezentowała 
się jedyna w Polsce Orkiestra Fan-
farowa czyli Zespół Pipes&Drums  
z Częstochowy. Artyści specjalizują 
się w szkockiej muzyce ludowej. Za-

tem były dudy i kilty w kratę. Szkockie 
instrumenty ludowe rozśpiewały się 
na dobre, a scenę Torwaru przejęli we 
władanie muzycy w spódnicach. Było 
barwnie, skocznie i niezwykle kli-
matycznie. Muzyczną ucztę zorgan-
izowali: Dowództwo Garnizonu War-
szawa i Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy.

Muzycy nadarzyńskiej orkiestry  
w czerwcu brali udział  w Mistrzostwach Pol-
ski Orkiestr OSP, ale jako laureaci poprzed-
niej edycji koncertowali poza konkursem, jako 
gość honorowy. Koncert odbył się w Teatrze 
Dramatycznym w Płocku.

 Przed orkiestrą kolejne przygotowania do 
występów min., na dożynkach, 6. września  
w Nadarzynie, gdzie o godz. 14 będzie brała 
udział we Mszy na stadionie, a zaraz po Niej 
da koncert i wykona musztrę paradną, którą 
tak wysoko oceniła publiczność podczas festiwa-
lu na Torwarze.Bardzo nobilitującym Orkiestrę 
Nadarzyn jest zaproszenie naszej orkiestry 
na Międzynarodowy Festiwal w Szanghaju. 
Spośród 70 zgłoszeń z całego świata, organi-
zatorzy zaprosili jedynie 20 zespołów, w tym 
nadarzyńską Orkiestrę.Bardzo ważne jest, że 
dla zaproszonych zespołów  całkowity koszt 
pobytu na festiwalu pokrywają organizatorzy. 
Jest to największy festiwal w Azji, transmi-
towany przez telewizję, a oglądalność szacuje 
się na 200 milionów. W zeszłym roku na tym 
festiwalu Polskę reprezentowała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Radomia „Grandiozo”, 
natomiast w tym roku tego zaszczytu dostąpiła 
Orkiestra OSP Nadarzyn. 

Fot. J. Wiśniewski

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

Ośrodek Zdrowia w Młochowie; ul. Mazowiecka 5; 05-831 Młochów,  tel. 22 729 91 46

   Coraz powszechniejsza dostępność 
do substancji psychoaktywnych,  
szczególnie nasilona w okresie waka-
cyjnym - jak widzimy chociażby  
w związku z ostatnimi wydarzeniami,  
o których informują nas media ogól-
nopolskie - jest realnym zagrożeniem 
życia i zdrowia dzieci i młodzieży.
Okres wakacyjny to czas, kiedy 
najczęściej dochodzi do pierwszych 
eksperymentów związanych m.in. 
z narkotykami i innymi środkami 
odurzającymi. Motywy sięgania po te 
substancje bywają różne m.in.: uciec-
zka od problemów, nuda, poszuki-
wanie pobudzenia, poczucie pewności 
siebie w sytuacjach społecznych, chęć 
przystosowania się do grupy czy ciekawość. 
Zwracajmy szczególną uwagę na to, 
co kupują nasze dzieci, z kim spędzają 
wolny czas, jakie znajomości zawierają.

UWAGA! Wakacyjne dyżury Ośrodków Zdrowia
Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny w dniach 13.07-31.07.2015 r. W tym czasie dyżur pełni 

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie ul. Sitarskich 3, tel. 22 739 48 40, 22 739 73 98
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie będzie nieczynny w dniach 03.08-14.08.2015 r. 

W tym czasie dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Młochowie ul. Mazowiecka 5a, tel. 22 729 91 46

Przerwy w pracy przychodni podyktowane są urlopami personelu medycznego oraz pracami remontowymi niemożliwymi 
do wykonania w przypadku codziennej działalności ośrodka.W dni powszednie w godzinach 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).

Za utrudnienia przepraszamy
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie

http://www.zoz.nadarzyn.pl/

Na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia można przeczytać apel,  
w którym przestrzega się o kon-
sekwencjach zażywania dopalaczy: 
„Zażycie tego rodzaju substancji 
poza kilkoma godzinami pobudze-
nia i agresywności powoduje 
wielonarządowe uszkodzenia, za-
blokowanie funkcji nerek i układu ner-
wowego, zablokowanie i zniszczenie 
wątroby, a w najgorszym razie zgon”.

Więcej informacji na temat do-
palaczy można szukać m.in. 
na stronach internetowych: 

www.dopalaczeinfo.pl; 
www.kbpn.gov.pl; 

www.policja.pl
Źródło:www.mz.gov.pl; www.ore.edu.pl

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Uwaga na dopalacze 
- apel do rodziców i opiekunów dzieci!

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

Pani Dominice Pawluk

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

TATY
 składają Koleżanki i Koledzy ze Szkoły Podstawowej w Młochowie
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Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

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

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz13:00-15:00.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Szanowni Państwo,

Pojawia się coraz więcej zgłoszeń 
w związku z niewłaściwym  
parkowaniem pojazdów. Dzięki Państwa 
reakcji dyscyplinowane są osoby, 
które dopuszczają się parkowania  
w miejscach przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych.Najczęściej 
tłumaczą to koniecznością zaniesie-
nia paczki na pocztę lub zatrzymaniem 
„tylko na chwilę”. Nie zdają sobie 
sprawy, lub też nie chcą zdawać, że 
w każdym momencie może zjawić 
się pojazd którego kierujący będzie 
dysponował odpowiednim zez-
woleniem, jednak miejsce będzie 
zajęte. Ponadto tłumaczą się tym, 
że te miejsca są tak szerokie, że inny 
samochód się zmieści. Zdają się nie 
rozumieć, że bardzo często osoba 
niepełnosprawna musi wystawić 
wózek inwalidzki, czy też wysiadać 
przy pomocy kul a do tego potrzeba 
więcej miejsca dla maksymalnego 
otwarcia drzwi. Zdarzają się też 
tłumaczenia, że nigdzie w pobliżu 
nie było miejsca, co nie może być 
traktowane jako usprawiedliwie-
nie. Uniemożliwianie parkowania 
osobom niepełnosprawnym jest 
wyjątkowo naganne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 
9 kwietnia 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wysokości 
grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń wysokość man-
datu za parkowanie w miejscu wyznaczo-
nym dla osób niepełnosprawnych wynosi 
500 zł. jeśli jednak kierujący będzie 
legitymował się dokumentem, 
którym nie ma prawa dysponować  
i zaparkuje na miejscu dla inwalidów, 
mandat wzrośnie do 800 zł. przepisy 
regulujące ubieganie się o kartę dla 
inwalidów oraz jej wzór zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu 

wydawania i zwrotu kart parkingowych.
Zamieszczam zdjęcia po-

jazdów, których kierujący wbrew 
obowiązującym przepisom, 
postanowili skorzystać z miejsca 
dla inwalidów. Najczęściej sprawy 
kończyły się mandatowo, jednak po-
mimo zrobionej dokumentacji foto-
graficznej, kierujący w jednym przy-
padku skorzystał z prawa odmowy 
przyjęcia mandatu żądając skierowania 
sprawy do sądu. Tam prócz 500 zł 
kary grzywny zasądzono jeszcze 
koszty postępowania i oczywiście  
doliczone zostały punkty karne.

Dziękuję wszystkim, którzy informowali 
o ujawnionych nieprawidłowościach i liczę 
na kolejne zgłoszenia wraz ze zdjęciami, co 
pozwoli na pociągnięcie do odpowiedzialności 
osoby łamiące prawo.

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

www.axisprojekt.pl

Kupię mieszkanie do 80m2 w 
Nadarzynie lub okolicy. 

Kontakt:  602 261 301; 607 825 013

Podejmę dodatkową pracę 
w weekendy lub popołudniu. 

Szczegóły po numerem telefonu: 
604 259 024

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

Opiekunka z długoletnim 
doświadczeniem, dyspozycyjna, 

kreatywna zaopiekuje się dzieckiem.
Tel. 514 722 099

Przekazę zbiory filatelistyczne 
młodemu pasjonatowi filatelistyki

Tel. 500 577 540
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

• 16 czerwca br. policjanci  
z Nadarzyna, zostali wezwani do jednej 
z firm zajmujących się usługami trans-
portowymi, gdzie dokonali zatrzymania 
kuriera tejże firmy, który, jak wykazało 
prowadzone w tej sprawie dochodzenie, 
dokonał 2 miesiące wcześniej kradzieży 
laptopa o wartości 1600 zł. Zatrzymany 
Patryk D. przyznał się, że 16 kwiet-
nia br. w trakcie przewozu przesyłki 
do odbiorcy w Warszawie, wyjął  
z niej i zabrał ww. sprzęt. Mężczyzna 
w trakcie czynności wskazał miejsce 
przechowywania przedmiotu kradzieży, 
który został odzyskany i zwrócony 
właścicielowi. Podejrzany złożył  
wniosek o dobrowolne poddanie się 
karze, uzgodnionej z prokuratorem  
w trybie art. 335 kpk.
• 28 czerwca 2015 r. na terenie 
CHH Maximus w Wolicy, policjanci  
z nadarzyńskiego komisariatu, dokonali 
zatrzymania mieszkanki Pruszkowa, 
która wprowadziła do obiegu trzy 
fałszywe banknoty o nominale 100 zł., 
płacąc nimi w trzech różnych sklepach 
należących do obywateli Wietnamu. 
Kobieta od momentu podjęcia inter-
wencji przez policjantów utrzymywała, 
że to nie ona płaciła fałszywkami,  
a sprzedawcy niesłusznie próbują ją  
o to posądzić. Policjanci nie dali wiary 
zapewnieniom kobiety i przeszukali 
jej torebkę, w której znaleźli ponad 40 
fałszywek 100 złotowych banknotów 
oraz inne fałszywki o nominałach 50, 
20 i 10 zł. Ponadto w trakcie przeszu-
kania mieszkania kobiety znalezione 
zostały urządzenia, którymi posłużyła 
się do wykonania podróbek bank-
notów. Materiały sprawy – ze względu 
na rangę popełnionego przestępstwa 
– przekazane zostały do Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie, gdzie zatrzy-
mana usłyszała zarzuty i została oddana 
pod dozór policji. Za przestępstwo 
fałszowania pieniędzy grozi podejrzanej 
kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia 
wolności.   

Ponadto w czerwcu 2015 r. policjanci 
Komisariatu Policji w Nadarzynie dokonali 
zatrzymania dwóch sprawców kradzieży 
mienia ruchomego, mężczyzny który 
dopuścił się czynności seksualnej wobec 
osoby poniżej 15 roku życia oraz trzech 
nietrzeźwych kierujących, a także pięciu 
osób poszukiwanych nakazami do-
prowadzenia i wezwaniami do ustalenia 
miejsca pobytu. 

Policjanci Komisariatu Policji w Na-
darzynie poszukują sprawców kilku 
dotąd niewyjaśnionych przestępstw 
kryminalnych, do których doszło na te-
renie naszej Gminy w czerwcu 2015 r. i tak:
- w nocy z 12 na 13 czerwca br.  
w Wolicy przy ul. Ogrodowej nieznany 
sprawca dokonał kradzieży z pomieszcze-
nia garażowego koparko - ładowarki 
JCB 3CX Eco.
- w nocy z 24 na 25 czerwca br.  
w Wolicy nieznany sprawca włamał się 
do pomieszczeń biurowych firmy, skąd 
skradł pieniądze,
- w nocy z 25 na 26 czerwca br.  
w Młochowie, nieznany spraw-
ca włamał się do piwnicy jednego  
z domów, skąd skradł kosiarkę 
spalinową McCulloch.  

APEL - ostatnio w kraju 
odnotowano wiele przypadków za-
trucia tzw. dopalaczami. Do szpitali 
trafiło kilkaset osób z ostrym za-
truciem organizmu. 

Policjanci apelują i ostrzegają, aby 
nie kupować i nie zażywać takich 
substancji. 

Dopalacze, stanowią preparaty zawierające 
w swym składzie substancje psychoaktywne, 
które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, 
sprzedaż i reklamowanie są w Polsce usta-
wowo zakazane. Większość dopalaczy ma 
postać tabletek lub mieszanek do palenia. 
Bardzo ważne jest uświadomienie młodym 
ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywanie 
ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. 
Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie 
ktoś zamierza zażyć te substancje i stanow-
czo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia. 
Nie warto ryzykować własnego życia! Za-
bezpieczony ostatnio przez policjantów  
z kraju tzw. “Mocarz” ma postać zielonego 
suszu roślinnego przeznaczonego do palenia. 
Przeprowadzone badania wykryły w nim 
syntetyczne kanabinoidy, po wypaleniu których 
występują efekty bardzo podobne do tych, jakie 

wywołuje marihuana i haszysz, tyle że nawet 
kilkaset razy silniejsze. Efektem ich zażycia 
są m.in. zmiana nastroju i samopoczucia, 
błogostan, euforia, halucynacje, czasami depres-
ja, apatia i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia 
krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, 
zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty 
głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenia śluzówek. 
Zagrożona jest szczególnie młodzież, u której 
po przyjęciu tych substancji najczęściej dochodzi 
do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu 
nerwowego. Badania wskazują na dwukrotnie 
większe zagrożenie wystąpienia psychozy schizo-
frenicznej.

Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną 
uwagę, czy opisane zachowania nie występują  
u ich dzieci. Podobnie, jak znaleziony w miesz-
kaniu, czy ubraniu dziecka susz roślinny, 
może to być sygnałem, że dziecko zażywa 
narkotyki. Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, 
konieczna jest właściwa i szybka reakcja.

Wszystkim, którzy znajdują się 
w posiadaniu informacji mogących 
przyczynić się do wykrycia opisanych 
przestępstw, a zdecydują się na 
ich przekazanie, gwarantujemy 
pełną anonimowość. Informacje 
dotyczące opisanych zdarzeń oraz 
niepokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego 
Komisariatu Policji w Nadarzynie, 
pod nr tel. 22 729 81 77.

Przypominamy, że dzielnicowi 
przyjmują w godzinach pełnienia 

służby w KP w Nadarzynie:

• st. asp. Mariusz Michałowski tel. 22-
604 62 85 lub tel. 600 997 482 (rejon: 
Nadarzyn); 
• p.p. asp. Mariusz Stokowski tel. 22 
604 62 85 lub tel. 600 997 483 (rejon: 
Kostowiec, Krakowiany, Młochów, Pa-
role, Rozalin, Stara Wieś, Urzut i Wola 
Krakowiańska).
• p.o. sierz. Michał Pałuba tel. 22 604 
62 85 lub tel. 600 997 468(rejon: Ka-
jetany, Rusiec, Strzeniówka, Szamoty, 
Walendów i Wolica).
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15;  05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183 

Wystawy historyczne w UG

 Od 1 lipca br. w budynku Urzędu 
Gminy przy ul. Mszczonowskiej 24. 
prezentowana była wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. “II Wojna 
Światowa - Nie tylko 303”. Polscy 
piloci nad Europą 1939 - 1945.

Przypomnienie zasług polskich lot-
ników na Zachodzie, w szczególności 
zaś w działanich zbrojnych na “angiel-
skim niebie” latem 1940 r. ma szczególną 
wymowę, gdyż w tym roku obchodzimy 
75 rocznicę bitwy o Anglię.

W dniu 10 lipca minęło 75 lat od rozpoczęcia 
sławetnej bitwy powietrznej, jednej z najbardziej 
znanych i znaczących batalii z okresu II 
wojny światowej. Wzięły w niej udział 
cztery polskie dywizjony: dwa bombowe  
i dwa myśliwskie. 81 polskich pilotów 
służyło w dywizjonach brytyjskich. 

Spośród 144 pilotów zginęło 29. Za 
walczącymi w powietrzu pilotami stało 
wielu innych, często dziś bezimiennych, 
bohaterów z Polski: techników, pra-
cowników obsługi naziemnej.
- Zwycięstwo w Bitwie o Anglię było kluczowe 
dla podtrzymania zdolności wolnego świata 
do kontynuowania walki przeciwko na-
zistom. Polacy odegrali w niej kluczową rolę 
- powiedział w dniu 10 lipca - podczas 
obchodów 75. rocznicy rozpoczęcia 
najsłynniejszej bitwy powietrznej 
II wojny światowej brytyjski histo-
ryk Andy Saundersredaktor naczelny 
magazynu “Britain at War” i konsultant 
programów historycznych brytyjskiej  
telewizji, m.in. BBC i Channel 4. 

• 04.06.2015 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru suchej trawy przy 
ulicy Mszczonowskiej.
• 05.06.2015 r. udział zastępu  
w gaszeniu sadzy w kominie w Pasz-
kowie przy ulicy Rusałki.
• 06.06.2015 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru suchej trawy  
w Ruścu przy ulicy Bajecznej.
•11.06.2015 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu i sprzątaniu jezdni  po 
wypadku drogowym ze skutkiem 
śmiertelnym na ulicy Błońskiej. Na 
miejscu byli także: WRD Pruszków 
oraz Prokurator.
• 13.06.2015 r. nasza jednostka 
brała udział w zawodach sportowo-

pożarniczych jednostek OSP z terenu 
powiatu pruszkowskiego.
• 14.06.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru stodoły w Parolach. Na 
miejscu obecne były jednostki PSP 
Pruszków, OSP Żółwin, OSP Tarczyn 
oraz OSP Mroków.
• 14.06.2015 r. udział zastępu  
w sprzątaniu skutków kolizji dro-
gowej 2 samochodów osobowych  
jak również w udzielaniu pomocy 
przedmedycznej osobom posz-
kodowanym, która miała miejsce  
w Nadarzynie na ulicy Rolnej. Na 
miejscu obecni były: PSP Pruszków, 
Policja Nadarzyn, WRD Pruszków oraz 
dwie karetki z Pruszkowa.

• 21.06.2015 r. udział zastępu  
w sprzątaniu po kolizji 2 samochodów 
osobowych w Nadarzynie na ulicy 
Pruszkowskiej. Na miejscu obecni 
byli: PSP Pruszków, WRD Pruszków 
oraz Pogotowie ratunkowe z Prusz-
kowa .
• 22.06.2015 r. udział zastępu  
w usunięciu zwalonego drzewa w Na-
darzynie na ulicy Komorowskiej.
• 28.06.2015 r. udział zastępu  
w pożarze suchej trawy w Starej Wsi 
przy ulicy Grodziskiej. Na miejscu 
obecni byli: PSP Pruszków oraz Pogo-
towie Energetyczne. 

Pod koniec lipca br. planowana jest prezen-
tacja kolejnej wystawy przygo towane j 
przez IPN - „Od wojny do zwycięstwa 
1939–1989” opowiada o szczególnym 
półwieczu w naszej historii. Polska poz-
bawiona była wówczas niepodległości  
i wolności – najpierw w wyniku podboju  
i okupacji przez Niemcy i ZSRR w latach 
II wojny światowej, a następnie komunistycz-
nego zniewolenia po wojnie.

Zapraszamy
 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swia-
ta,2/bitwa-o-anglie-75-rocznica-najwiekszej-
bitwy-powietrznej,558996.html

red.
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Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00
Fax     22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47

Gimnazjum            22 739 96 90;   22 739 98 16
SP Kostowiec   22 729 91 69
SP Młochów     22 729 91 40
SP Nadarzyn   22 729 81 66
SP Rusiec   22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska  22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie  22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie  22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy  22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”  22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”  607 615 231
Przedszkole „Jupik”  22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”                       695 743 265
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  517 541 169; 519 743 
727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169; 519 743 727
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81

Policja 997 
Komisariat Nadarzyn:  22 729 81 77   
Komenda Pow. Pruszków:  22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna    998
Pruszków    22 758 62 52; 
    22 758 77 01
OSP Nadarzyn    22 729 81 83
OSP Młochów   22 729 91 99
Straż Gminna                                    22 720 08 67
Pogotowie gazowe  992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogot. energ. Konstancin Jez.  22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe   999
Pruszków    22 755 52 22;
    
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn    22 729 81 28
Młochów    22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)

Urząd Gminy Nadarzyn  
Sekretariat  22 729 81 85 w. 100, 101
Fax   22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98  w. 151, 
152,153, 
Referat Działalności Gospodarczej  w. 172
Referat Inwestycji     22 739 97 06  w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu              w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat    w. 121- 124, 120
Kasa                                            w. 203
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty  w. 190
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz 
ochrony informacji niejawnych   w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu  w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie  22 739 73 44
                                                                        w. 171
Biuro Rady Gminy  22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       22 739 97 07   

Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o.
 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 

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

Praca na stanowisku: Mechanik, Elektromechanik. 
Miejsce pracy: Tarczyn

Opis stanowiska: przeglądy, konserwacja i naprawy agregatów 
chłodniczych. Wymagania: wykształcenie techniczne(zawodowe 
lub średnie), doświadczenie w serwisie i konserwacji urządzeń 
chłodniczych będzie dodatkowym atutem, umiejętność 
posługiwania się dokumentacją techniczną, preferowane 
zamieszkanie w bliskiej okolicy. Oferujemy: atrakcyjne wyna-
grodzenie, ciekawą pracę w młodym zespole, pakiet szkoleń, 
umowę o pracę, pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 
rekrutacja@thermoking.com.pl ”
z dopiskiem ,, Mechanik Tarczyn’’

Pogotowie ogrodnicze:
wycinki i formowanie drzew, prace porządkowe, sianie trawy 

i z rolki, strzyżenie żywopłotów, koszenie trawników. 
Usuwanie zarośli z terenów działek. 

Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 
Drenaże i odwodnienia rynien. Opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Salon fryzjerski MONIKA 
(Nadarzyn, ul. Krótka 7) przyjmie ucznia. Tel. 664 551 498

Doświadczony psycholog dziecięcy
/terapeuta osób dorosłych  

w Nadarzynie.Pracuję indywidualnie 
z dziećmi z trudnościami również w domu klienta.

Kontakt:  608 322 508; www.psycholognadarzyn.pl

Absolwent politologii UKSW udziela korepetycji z WOS
Tel. 669 687 604

Przyjmę do pracy w pralni pana lub panią - od zaraz
Tel. 502 147 532
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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

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

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

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE

Usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradcze
Profesjonalizm, doświadczenie 
i dobre ceny Tel. 501 103 570
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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 

  Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00.

Caritas

przy Parafii

św. Klemensa 
w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

Z radością informujemy, 
że w czerwcu 2015 

Sakrament Chrztu przyjęli:
Szymon Rutkowski, Piotr Karlicki, 
Martyna Rułka, Olivier Parzyński, 
Zofia Kozłowska, Jakub Wodejko,  
Maria Płużyńska, Oliwia Naczas, Mak-
symilian Balcerzak, Roksana Kaczyńska,  
Vanessa Tomicka, Hanna Mazur, 
Małgorzata Święcicka, Adam Gościński, 
Adam Zalewski, Iga Szewczyk, Karol 
Krzysztofik, Krzysztof Imiołek,  
Jan Szychowski, Natalia Wrzesińska.

Sakramentalny Związek 

Małżeński w czerwcu  2015 
zawarły następujące osoby:

Przemysław Pomorski – Zuzanna Adamska, 
Tomasz Dębski – Joanna Strazińska, 
Adam Tolak – Katarzyna Piątkowska, 
Rafał Kozakowski – Milena Piętka.
Z przykrością informujemy, 
że w czerwcu 2015 odeszli 

z naszej Parafii:
śp. Krystyna Maszkiewicz, śp. Halina 
Możdżonek, śp. Marianna Piątek, 
śp. Henryka Kotowska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych 
z naszych rodzin.

Ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

27 czerwca na Orliku w Ruścu odbył się Piknik Rodzinny dla mieszkańców naszej miejscowości. Wśród wielu atrakcji były m.in.: 
mecze piłki nożnej (synowie kontra ojcowie), konkursy sportowe z nagrodami, występy artystyczne dzieci z SP Rusiec, pogadanka dzieci 
o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, warsztaty plastyczne prowadziło Niepubliczne Przedszkole 7 Krasnoludków, Koło Gospodyń 

Wiejskich z gospodyniami z Ruśca poprowadziło warsztaty papieroplastyczne, zabawy w j. angielskim zapewniła szkoła językowa Mała 
Lingua, firma Hetman zapewniła animacje i zabawy dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek oraz słodkości dla najmłod-

szych. O oprawę muzyczną pikniku zadbali muzycy z ”Kurka Band”. Przysmaki z grilla i pizzę serwowała Pizzeria Margarita. 
Atrakcje był darmowe dzieki sponsorom: Vipex Tomasz Iwiński, DB Schenker, Volvo, InCubi, Flesch, Gravitan Junior, Hetman, 

Royal Events, Aviva, Exo Trade Sp. z o.o.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy wsparli nas w różny sposób, a chcieli pozostać anonimowi. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Organizatorzy; radny, Sołtys i rada Sołecka wsi Rusiec.
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K U L T U R A

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

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:

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

MILLER K.: 
Bez cukru, proszę
Odważna, kolorowa, 
zabawna, roz-
kochana w życiu  
i jego różnorodności. 
Katarzyna Miller  
w niebywale  

szczerych rozmowach z Danutą Kon-
dratowicz opowiada o swoim barwnym 
życiu, podejmując tematy, które bliskie są 
każdej kobiecie: miłość, seks, zdrada, lęk, ból, 
zazdrość, pieniądze, śmierć, starzenie się.
 
KING S.: Cztery pory roku
Cztery minipowieści Kinga, z których 
aż trzy zostały sfilmowane. Adaptacja 
“Skazanych na Shawshank” z Timem 
Robbinsem i Morganem Freemanem 
otrzymała 7 nominacji do Oscara; 
Zdolny uczeń - Todd Bowden wpada na 
trop hitlerowskiego zbrodniarza, który 
pod przybranym nazwiskiem ukrywa 
się w amerykańskim miasteczku. Trzy-
nastoletni chłopak okaże się bardzo 
pojętnym uczniem oprawcy z Aus-
chwitz...; Ciało - Czwórka dwunastolet-
nich chłopców wyrusza do lasu w po-
szukiwaniu ciała martwego nastolatka...; 
Metoda oddychania - Emlyn McCarron 
opowiada historię niezwykłego porodu, 
jaki przed laty odebrał w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Porodu, który zaczął się 
śmiercią pacjentki w wyjątkowo dras-
tycznych okolicznościach...

ZYSKOWSKA-
IGNACIAK 

K.: Upalne lato 
Marianny

Stylowo opisana 
historia pierwszej 
miłości osiem-
nastolatki żyjącej 
w spokojnym 
dworze na wsi ma-

zowieckiej. Mamy lato 1939 roku i choć 

wokół mówi się już tyle o wojnie, dla 
dziewczyny liczą się jedynie jej uczucia, 
których obiektem i celem jest poznany 
w Warszawie, a potem zjawiający się  
w sąsiedztwie, młody wykładowca 
prawa. 
FOLLETT.: Na skrzydłach orłów

Iran, ostatnie dni szacha. Kilku 
pracowników amerykańskiego kon-
cernu trafia do więzienia w Teheranie. 
Żadne interwencje nie odnoszą skutku,  
a wobec chwilowego “bezkrólewia” 
nie ma z kim pertraktować. Ross Per-
ot, właściciel koncernu, postanawia na 
własną rękę odbić więźniów - zakładników. 
Jego ekipa, złożona z pracowników spółki 
i jednego zawodowego komandosa, 
wkracza do akcji...
ULATOWSKA M.: 

Całkiem nowe 
życie

 To opowieść o uczu-
ciach. O miłości. Tej 
trudnej, niszczącej, 
złej. Tej największej 
– matczynej. I tej 
na pozór dobrej,  
zwyczajnej, która 
jednak może doprowadzić do trage-
dii. O nienawiści, która pojawiła się 
zupełnie bez powodu, może jedynie  
z zazdrości. A także o przyjaźni 
między kobietą i mężczyzną. Tak 
bliskiej, że mogłaby stać się miłością, 
gdyby…on nie kochał innej.
MASTERMAN B.: I tylko ciemność
 Brigid Quinn za długo żyła w świecie 
okrucieństwa i zbrodni. Nie jest 
już agentką specjalną FBI, ale świat 
przemocy znowu wkracza w jej życie, 
które miało być dobre. Samobójstwo, 
które może być zabójstwem… Otrucie, 
które nie wygląda na przypadek… 
Niewyjaśnione zgony… Brigid próbu-
je rozwikłać zagadkę. Tymczasem 
niebezpieczeństwo jest coraz bliżej 
jej wymarzonego, spokojnego domu, 
który stworzyła. Jak kiedyś musi stanąć 

twarzą w twarz ze zbrodnią. Żeby ocalić 
własne życie.
CABRE J.: Jaśnie Pan

Z jaką łatwością 
spada się ze  
szczytów władzy 
na dno piekła 
zniesławienia! Jak 
szybko pełnia życia 
może stać się igraszką 
śmierci! Barcelona, 
koniec 1799 rok. 
Ciąg niefortunnych 
wydarzeń splecie ze sobą losy poety  
i romantyka z losami wszechwładnego 
sędziego Massó, prezesa Sądu 
Królewskiego w Barcelonie, człowieka 
ogarniętego obsesją władzy, zafascy-
nowanego astronomią, a także, na 
nieszczęście dla siebie, urodą młodych 
kobiet. Jaume Cabré wiernie odtwarza 
klimat epoki i powołuje do życia wiele 
postaci, wplątanych w sieć namiętności 
i intryg, korupcji politycznej i walki  
o władzę.
SIMONS P..: Dzieci wolności

Powieść o losach rodziców Aleksan-
dra, poprzedzająca uwielbianą przez 
polskie czytelniczki trylogię „Jeździec 
miedziany”. U progu XX wieku Gina 
przybywa z Sycylii do Bostonu w po-
szukiwaniu nowego, lepszego życia. 
Poznaje Harry’ego Barringtona, który 
szuka dla siebie miejsca w starym świecie 
Nowej Anglii. Ona jest biedną, prostą 
imigrantką, on pochodzi z jednej z naj-
lepszych rodzin w mieście, jednak łączy 
ich wzajemna fascynacja. Mija czas. Po 
trudnych chwilach rozłąki oraz wielu 
przeciwnościach losu Gina i Harry 
pragną być razem. Wiedzą jednak, że 
ich związek odciśnie piętno na losach 
dwóch rodzin i pozostawi po sobie 
zgliszcza. Zakochani stają w obliczu  
najbardziej okrutnego wyboru – między 
tym, czego nie mogą mieć i tym, bez 
czego nie mogą żyć.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl

Wakacje w świetlicach NOK 

  PAROLE
Lato to dobry czas na zbieranie i 

suszenie kwiatów. Przydadzą się do  
płaskich kompozycji. To też dobry 
moment na wycięcie z plastikowych 
butelek kwiatów oraz na ozdobienie  
szklanych butelek i tym samym nadanie 
im nowego wyglądu. Słoiki mogą służyć 
za wazony, a zboże za dekorację kape-
lusza. Serwetki papierowe ozdabiają 
pudełka na chusteczki higieniczne,  
a biżuteria może powstać również z pa-
pieru, wyrzynarka stołowa przydaje się 
jak nigdy dotąd do wycinania różnych 
zabawnych kształtów, które potem 
pomalowane i ozdobione można powiesić 
pod sufitem. Tak oto bawimy się tego 
lata w świetlicy. Serdecznie zapraszam 
od poniedziałku do piątku (poniedziałek 
i środa 13.00-18.00, wtorek i piątek 14.00-
19.00, czwartki nieczynne.  Od 27 lipca 
do 7 sierpnia br. świetlica będzie nieczynna  
z powodu urlopu).

Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

ROZALIN
W ostatnim tygodniu lipca  

i pierwszym tydniu sierpnia (27 lipca -7 
sierpnia) świetlica NOK w Rozalinie 
będzie zamknięta. To właśnie wtedy, pod-
czas wakacyjnych urlopów, zregeneru-
jemy siły na kolejną dawkę wakacyjnych 
zajęć dla dzieci i dorosłych.

W pierwszym tygodniu po urlopie 
(10-14.08) znów przeprowadzimy  
czterodniowe warsztaty wakacyjne dla dzieci 
– tym razem pokażemy technikę trady-
cyjnego malarstwa olejnego na płótnie, 
trochę ceramiki, oraz spróbujemy zrobić 
pierwsze latawce. Piątek rezerwujemy dla 
dorosłych.
W kolejnym tygodniu (17-21.08) zajęcia 

tylko dorosłych – odbędą się pierwsze,  
a raczej jedyne zajęcia z cyklu Kolor 
Walor i Linia, na które zapraszamy osoby 
zainteresowane rysunkiem i malarstwem, 
a także piątkowe wakacyjne warsztaty 
“Batik dla dorosłych”.
W ostatni tydzień wakacji (24–28.08) 

rozegramy turniej badmingtona na naszym 
prowizorycznym boisku obok świetlicy,  
a także skończymy poprzednio rozpoczęte 
prace. Na chwilę przeniesiemy się do 
Włoch, lecz zamiast ciężkiej pasty (spa-
ghetti) zrobimy margaritę (najprostszą 
pizzę).
Olga Cieślak - Instruktor świetlicy NOK w Rozalinie

„Cudze chwalicie swego nie znacie”
  W niedzielne popołudnie 21 czer-
wca w Parolach już po raz kolejny 
odbył się piknik. Organizatorami tego 
wydarzenia byli: Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Parole, Koło Gospodyń Wiejskich  
z Parol, Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury oraz świetlica NOK w Parolach.  
W tym roku imprezie przyświecało 
hasło „Cudze chwalicie swego nie zna-
cie”, dlatego właśnie podczas pikniku 
instruktorzy NOK zapraszali do wspól-
nej zabawy. Anna Balsam prowadziła 
animacje dla dzieci i dorosłych, Ag-
nieszka Sokołowska i Dorota Suwal-
ska malowały dzieciom buźki, Michał 
Sokołowski był autorem widowiskowego 
pokazu baniek, a Olga Cieślak, prowadziła 
warsztaty batiku.  Podczas pikniku miały 
finał warsztaty modelarskie, które  
prowadzone były w naszej świetlicy 
przez Pana Włodzimierza Wencla. 
Rakiety, które powstały podczas 
zajęć zostały w tym dniu wystrzelone  
w powietrze. Widowisko było przed-
nie. Szybujące wysoko w górę modele 
napawały dumą konstruktorów oraz 
instruktora. Na dzieci czekały również 
dmuchańce, trampolina i wata cukrowa.
 Ogromnym zainteresowaniem, dzięki 
Justynie Kucharskiej ze Studia Florystyc-
znego Antonia z Nadarzyna, cieszyło się 
„stoisko” z kapeluszami, które można 
było ozdobić wg własnego pomysłu  
i zostać właścicielem wybranego modelu. 
Podczas pikniku wystąpiła „Orkiestra 
z Chmielnej”. Tego zespołu nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Goście bawili 
się znakomicie podśpiewując piosenki 
królujące przed laty na warszawskich uli-
cach. Kolejnym muzycznym akcentem 
na naszej „scenie” był zespół seniorów 
„Młodzi Duchem”, który wspólne 
śpiewanie rozpoczął od…zabawnego 
monologu. 

Tradycyjnie już Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Parol, zadbały  
o kulinarną stronę spotkania. 
Przygotowały ciasta, surówki, kiełbasę, 
kaszankę, bigos myśliwski, karkówkę  

i żeberka z grilla. Ponieważ Panie znane 
są ze swoich kulinarnych zdolności 
wszystkie dania były bardzo smaczne 
i aromatyczne. Goście mogli także 
skosztować…pieczonego dzika.

Podczas pikniku można było wziąć 
udział w zawodach strzeleckich, nad 
przebiegiem, których czuwali Panowie 
Franciszek Antonik i Adam Świercz.

Impreza plenerowa to świetna oka-
zja do wyjścia z domu, spotkania zna-
jomych, sąsiadów i do wypróbowania 
swoich zdolności wokalnych, manual-
nych, plastycznych lub sportowych.

W organizację imprezy było 
zaangażowanych wiele osób, które 
swoją postawą i pracą sprawiły, że 
piknik mógł się odbyć. W związku 
z tym chciałabym podziękować: 
Panu Mirosławowi Młoźniakowi za  
upolowanie i podarowanie dzika na 
piknik, Kubie Frączakowi za przygo-
towanie oraz pomoc podczas pikniku 
(drugi rok z rzędu), Mirosławowi 
Chruściakowi za zadbanie o dofinan-
sowanie pikniku, Paniom z KGW  
z Parol i ich bliskim za obsługę 
kulinarną pikniku, Panom Franciszkowi 
Antonikowi i Adamowi Świerczowi za 
przeprowadzenie zawodów strzeleckich, 
mojemu mężowi Sławomirowi Ma-
jewskiemu za podzielenie się swoją 
wiedzą kulinarną i przyrządzenie 
dzika oraz mojej córce Magdale-
nie, za pomoc typu „przynieś, po-
daj, pozamiataj”, Panu Łukaszowi 
Tomaszewskiemu i Bogusławie  
Piotrowskiej za użyczenie namiotów, 
instruktorom NOK za pomoc. Panu 
Jarosławowi Świętochowskiemu za 
bezpłatne nagłośnienie pikniku.
Dzięki Panu Romanowi Ćwiertniewiczowi 
z iTV Nadarzyn można obejrzeć materiał 
filmowy z pikniku na stronie www.nadarzyn.
pl w zakładce iTV. Fotorelacja do obejrzenia 
zarówno na naszym facebooku oraz na naszej 
stronie www.nok.pl w zakładce Parole.

Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach
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MŁOCHÓW
W wakacje zapraszamy na bezpłatne 

zajęcia: wtorek 16.30 -19.00 zajęcia plas-
tyczne dla dzieci; środa 18.00 - 20.00 
rysunek dla dorosłych. Każdy waka-
cyjny czwartek 16.30 „Spotkania przy 
fontannie”- zorganizowane zabawy dla 
dzieci od 7 r.ż. (młodsze dzieci mogą 
uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej).

Danuta Strzelczyk-Żyta
Instruktor świetlicy NOK w Młochowie

URZUT
KREATYWNE WAKACJE 

TYDZIEŃ PIERWSZY
Wakacje..długo wyczekiwany, wolny 

czas...który szybko płynie. U nas nie 
tylko szybko, ale również twórczo. 
Tak oto pierwszy tydzień kreatywnych 
wakacji za nami. A co się wydarzyło? 
Towarzystwo iście kobiece sprawiło, 
że było kwiatkowo...powstały kwiaty 
z filcu, kwiaty z papieru oraz bibuły. 
Był spacer w poszukiwaniu pol-
nych kwiatów, z których dziewczynki 
wykonały letnie obrazki – wyklejanki, 
połączony ze smakowitymi lodami:) 
Nawet w wakacje nie może zabraknąć 
nas w kuchni!!! Przygotowaliśmy 
kolorowe i zdrowe szaszłyki owocowe  
i mniej zdrowe, ale równie pyszne chip-
sy ziemniaczane o smaku paprykowym:) 
w trakcie tego tygodnia powstały także 
filcowe zwierzaczki...dominowały 
oczywiście koty, ale pojawił się także 
hipcio, pingwin i tygrysek:)

Nie obyło się bez zabaw na świeżym 
powietrzu.

TYDZIEŃ DRUGI
Kreatywny i intensywnie spędzony 

czas, bo wiadomym jest, że...
nudzie mówimy NIE! Początek 
upłynął pod znakiem szycia: trochę  
szmatek, igły, nici i powstały pluszowe 
kotki. Ze starych rajstop, skarpet  
i kołdry oraz dzięki pomocy pani Doro-
ty Marchwickiej, która pokazała nam jak 
szyje się skarpetowe laleczki powstały 
przytulanki. Do łask powróciły lubiane 
w naszej świetlicy koraliki, z których 
wyczarowaliśmy bransoletki i naszyjni-
ki. Pod koniec tygodnia przy pomocy 
lakierów do paznokci rozpuszczanych 
w wodzie barwiliśmy tęczowe kubki ce-
ramiczne. Był także deser....czekoladowe 
babeczki z polewą czekoladową i cukrem 
pudrem:)

TYDZIEŃ TRZECI
Zabawa z barwieniem kubków 

spodobała się dzieciom tak bard-
zo, że trzeci tydzień rozpoczęliśmy 
od malowania szklanych słoików  
i butelek, z których powstały kolorowe 
wazoniki. Z filcu szyliśmy torebki, 
pokrowce na telefony i poduszki.  
W środę gościliśmy panią Katarzynę 
Moragammana Geradę, autorkę war-
sztatów podczas których robiliśmy  
glicerynowe mydełka - kolorowe, 

pachnące, ozdabiane na różne sposoby 
bardziej przypominały ciasteczka.
Zdjęcia z „Kreatywnych wakacji” do 
obejrzenia w galerii Urzut na stro-
nie www.nok.pl oraz na naszym fa-
cebookowym profilu świetlica NOK 
URZUT.

Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

Konkurs 
FILMIK Z WAKACJI 

W dzisiejszych czasach 
nieomal wszyscy kręcą filmy z wakacji. 

Chcemy stworzyć przestrzeń, 
w której można się takimi 

niejednokrotnie bardzo osobistymi 
produkcjami  pochwalić i wydobyć 
z tego banalnego pozornie tematu 

wszystko co najlepsze.  
 

Szczegóły na naszej stronie: 
www.nok.pl

Serdecznie dziękuję Panu Adamowi Łukasiewiczowi z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Radzikowei Oddział w Młochowie za zorganizowanie ławek na potrzeby przed-

stawienia “Ławeczka” NOK! Teatru w parku w Młochowie. 
Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Lato w NOK
  Od 29 czerwca do 10 lipca w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury trwała akcja „LATO  
W NOK”. Warsztaty od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak 
i  rodziców. Tak było i w tym roku. 30 dzieci w ciągu dwóch tygodni uczestniczyło w zabawach 
integracyjnych, próbowało swoich sił w rozgrywkach sportowych, rozwijało talenty na zajęciach 
plastycznych i lekcjach zumby. Ognisko i grill, które mogliśmy zorganizować dzięki uprzejmości 
i przy pomocy pracowników Hotelu Perła Leśna w Nadarzynie były dodatkową, jakże miłą, 
niespodzianką!!! Nierozerwalną częścią Lata w NOK są wycieczki. Tym razem byliśmy na 
Farmie Iluzji w Trojanowie i w parku linowym w Warszawie.
LATO W NOK, to dwa tygodnie świetnej zabawy, która nie byłaby możliwa gdyby nie 
uczestniczyły w niej fantastyczne dzieciaki!!! Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy za rok.

Anna Balsam i Angelika Sierpińska
PS. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy Pani Marii Bińkowskiej z Hotelu Perła Leśna za 
inicjatywę i możliwość spędzenia czasu na terenie hotelu.

PODZIĘKOWANIA
Panu Robertowi Goduli, Panu Krystianowi Balsam, Prezesowi PU Hetman 

Panu Mieczysławowi Ciechomskiemu, Komendantowi  OSP Młochów Panu Janowi 
Jarzyńskiemu, oraz Strażakom OSP Młochów, Komendantowi Straży Gminnej 

Panu Adamowi Piskorzowi, oraz Strażnikom gminnym, 
Komendantowi Policji w Nadarzynie Panu Witoldowi Gołyńskiemu, oraz Policjantom
składam serdeczne podziękowania za wsparcie pikniku “Powitanie lata” w Młochowie.

NOK, Sołtys 
i Rada Sołecka Wolicy

zapraszają na 
Pożegnanie Lata 2015
29 sierpnia 2015 r. 

w godz. 17.30 – 23.00
(boisko przy przedszkolu w Wolicy) 

W programie: 17.30 - pokaz ZUMBY; 
18.00 – koncert zespołu rockowego 
The Stylite (Nadarzyn); 
19.00 -  rozstrzygnięcie konkursów;
19.30 - koncert zespołu MIG,
20.30 – dyskoteka pod gwiazdami.



Wiadomości Nadarzyńskie

7 (196) lipiec 201532

na mnie, a w końcu się zaprzyjaźniamy. 
Każde dziecko jest niepowtarzalne, 
dlatego do każdego  trzeba używać in-
nego klucza. Wydaje mi się, że sukces 
w pracy z dziećmi leży w umiejętności 
doboru kluczy.

- Jakie techniki poznają dzieci na twoich 
zajęciach?
- Bardzo różne – glina, rzeźba w mydle, 
kolaż, przede wszystkim szkicowanie 
ołówkiem, poza tym malują akwarela-
mi, choć to bardzo trudna technika,  
a także pastelami i akrylami. Nie daję im 
farb olejnych,  bo to technika dla star-
szych dzieci.

- Ela, skąd czerpiesz pomysły do swojej pracy?
- Przychodzą mi często wieczorem 
przed snem, poza tym podpatruję, 
obserwuję i podróżuję, a potem to 
twórczo wykorzystuję.

- Lubisz podróżować.
- Uwielbiam ciepłe klimaty,  
dlatego eksploruję głównie południowe  
kierunki. Bywałam we Włoszech, 
można powiedzieć że wzdłuż i wszerz 
przemierzyłam ten kraj, zwiedziłam całą 
Chorwację, Węgry, Bośnię byłam na 
Cyprze i w Turcji, poza tym Izrael, Egipt. 
Zawsze chciałam pojechać do Afryki, 
parę lat temu spełniło się moje marzenie 
i  byłam w Kenii – tam zrodziło się dużo 
pomysłów do wykorzystania w pracy.

- Ela, powiedz mi jakie są twoje obserwacje na 
temat zdolności u dzieci, czy każde je posiada, 
czy można to wykształcić?
- Często rodzice zadają mi to pytanie 
– od razu nie potrafię zdiagnozować, to 
wymaga czasu. Oczywiście już na starcie 
są różnice - są dzieci wybitnie, średnio 
zdolne i takie, które nie przejawiają  
talentów plastycznych. Na pierwszych 
zajęciach daję ołówki i mówię narysu-
jcie jakieś zwierzę np. konia. Okazuje 
się, że jedno dziecko narysuje go w 
odpowiednich proporcjach i ze wszyst-
kimi detalami, inne narysuje z zabur-
zonymi proporcjami, a jeszcze inne ma 
trudności i niczego nie narysuje. Ja sta-
ram się pokazać jak to się robi, rysujemy 
krok po kroku: uszy, brzuch, itd. 
Mam ogromną satysfakcję, kiedy po 
kilku zajęciach przychodzi do mnie 
dziecko i z dumą mówi: Już umiem  
narysować konika. Te zajęcia są po to, by 
nawet mniej zdolne dzieci nauczyły się 
plastycznie i z wyobraźnią obserwować 
otaczający je świat.

- Widzisz jakąś różnicę między dzisiejszymi 
dziećmi a tymi z początków twojej pracy  
w NOK?
- W mojej opinii współczesne dzieci mają 
mniej wyobraźni. Niemodne jest dziś 
czytanie, którego w żadnej mierze nie 
zastąpi oglądanie bajek, ani tym bardziej 
gry komputerowe. Po pierwszych 
zajęciach potrafię ocenić, które dzie-
ci czytają, bo te mają wyobraźnię, są 
kreatywne, używają więcej kolorów, 
słuchają w skupieniu poleceń, 
zupełnie inaczej pracują. Zachęcam 
rodziców do czytania i opowiadania!!!

- Masz poczucie, że twoja Akademia Tęczowa, 
to dobra marka?
- Jeśli taka jest twoja opinia, to bardzo się 
cieszę. W zajęciach uczestniczą nie tylko 
dzieci z terenu naszej gminy, ale także  
z Komorowa, Podkowy Leśnej, co roku 
muszę tworzyć dodatkowe grupy – tak 
duże jest zainteresowanie i zapotrze-
bowanie, to bardzo cieszy i pozwala mieć 
poczucie, że to co robię jest potrzebne. 
Mam ogromną frajdę i satysfakcję  
z tej pracy - warto dzieci uczyć piękna, 
a szczere podziękowania (z ust) mam  
i tatusiów bardzo mnie wzruszają.
- Twoje zajęcia są taką XIX wieczną 
pracownią, jesteś tradycjonalistką?
- Tak, dla mnie wielkim malarzem jest Jan 
Matejko, nie lubię sztuki współczesnej, 
nie lubię nowoczesnego designu. 
Wrażenie na mnie robią gotyckie 
kościoły, egipskie piramidy, w muzeach 
potrafię siedzieć godzinami i zachwycać 
się - Dawida w Muzeum Watykańskim 
mogłabym oglądać w nieskończoność. 
Sztuka niekoniecznie musi być ro-
zumiana, lecz musi budzić szlachetne 
emocje a tych sztuka współczesna, 
bynajmniej we mnie, nie budzi.
- Na koniec powiedz coś  o sobie, o  swojej 
twórczości.
- Lubię robić biżuterię, zwłaszcza 
kiedy mam chandrę, poza tym maluję, 
rysuję, teraz większość czasu spędzam  
w ogrodzie – kocham moje kwiaty, 
uwielbiam też fotografować. A poza tym 
mam świetnego męża, fajne, dorosłe już, 
dzieci. Cieszą mnie ich sukcesy. Wszyst-
ko w moim życiu jest poukładane, czuję 
się spełniona, mam pracę którą lubię,  
a to  myślę, jest dużym sukcesem.
Ela bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za te 
11 lat naszej współpracy, a Czytelników WN 
zapraszamy do obejrzenia wystawy prac 
twoich podopiecznych – na balustradzie tarasu  
budynku ośrodka i w korytarzu NOK.

Od tego numeru WN będziemy 
Państwu przedstawiać sylwetki 

współpracowników NOK – 
osób, które prowadzą w ośrodku 

zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Jako pierwszą 
prezentujemy 
Elżbietę Baur. 
Pochodzi z 
Warszawy, od 
1994 r mieszka  
w Nadarzynie.
W NOK prowadzi 
Akademię Tęczową 
– zajęcia plastyczne 
dla dzieci w wieku 
7-12 lat.

- Ela, od kiedy pracujesz w NOK?
- Pracowałam od samego początku 
przy rodzeniu się życia kulturalnego Na-
darzyna. Cała działalność odbywała się  
w salce domu parafialnego kościoła św. 
Klemensa w Nadarzynie.
- Czy to była twoja pierwsza praca?
- Nie, z wykształcenia jestem konser-
watorem zabytków architektonicznych, 
wcześniej pracowałam przy re-
konstrukcji Zamku Królewskiego  
w Warszawie, wniosłam swój skromny 
wkład w obecny wygląd Sali Balowej. 
Współpracowałam przy restauracji 
zabytkowego budynku ambasady bry-
tyjskiej w stolicy. Próbowałam robić 
w życiu różne rzeczy – malowałam 
na jedwabiu, pracowałam w firmie 
wystawienniczej, robiłam wystawy na 
Targach Poznańskich. Starałam się 
wykorzystywać możliwości zbierania 
doświadczeń zawodowych.
- Skąd pomysł żeby prowadzić zajęcia 
plastyczne dla dzieci?
- Wykonywałam czasem prace plas-
tyczne do szkoły w Nadarzynie, widocznie 
spodobały się na tyle, że ówczesna inspek-
tor ds kultury i sztuki  przy Urzędzie 
Gminy, pani  Danuta Olszowy 
zaproponowała mi prowadzenie zajęć 
plastycznych z dziećmi. Zgodziłam się 
i pracuję do dziś.
- Lubisz te pracę?
- Bardzo!!! Bardzo lubię dzieci i  mam 
nadzieję, że  z wzajemnością. W końcu 
trwam już 19 lat.
- Jak to robisz, że dzieci cię lubią?
- Tego nie da się “zrobić”, po pros-
tu trzeba mieć cierpliwość, i powoli 
poprzez zabawę docierać do każdego 
małego człowieka. Na początku dzieci 
są nieufne, z czasem powoli otwierają się Kamila Michalska - Dyrekor NOK
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GLKS - piłka siatkowa
S P O R T

Kinga Wrońska 
medalistką 

Mistrzostw Polski

Młoda wychowanka (rocznik 2004) 
GLKS Nadarzyn Kinga Wrońska wraz 
z koleżanką z UKS Beta Błonie Julią 
Kielak wywalczyła brązowy medal  
w Ogólnopolskim Finale Turnieju mi-
ni-siatkówki Kinder+ Sport w kategorii 
dwójek. W rozgrywanych w Krakowie na 
początku lipca zawodach dziewczęta 
jako jedyne przedstawicielki Mazowsza 
stanęły na podium nieoficjalnych  
Mistrzostw Polski w tej kategorii wie-
kowej organizowanych przez Pol-
ski związek piłki siatkowej. W tym 
roczniku młode adeptki siatkówki 

rywalizowały w dwójkach na mniejszym 
boisku. W drodze do krakowskiego 
finału dziewczęta wywalczyły w czer-
wcu Mistrzostwo Mazowsza. W samym 
finale w ciągu trzech dni Kinga i Julia  
w gronie 48 zespołów przegrały tylko 
jeden mecz w półfinale, wygrywając  
11 spotkań. Medale najlepszym wręczali 
“ambasadorzy siatkówki” byli reprezentan-
ci kraju Sebastian Świderski i Piotr Gruszka.

 
OBOZY GLKS NADARZYN
Wakacje to czas wytężonej pracy dla 

sportowców, którzy w tym okresie bardzo 
ciężko pracują na zgrupowaniach kondy-
cyjno - technicznych, aby przygotować się 
do startów w nowym sezonie. 

Nie inaczej jest również w przypadku 
młodych i starszych zawodników GLKS 
Nadarzyn. W lipcu siatkarki i tenisiści 
stołowi wezmą udział w zgrupowaniu 
w Nowej Rudzie w Beskidzie Śląskim, 
natomiast w sierpniu na obozy do Zako-
panego wybiorą się zawodnicy MMA, do 
Mrzeżyna (wielkopolska) młodzi piłkarze, 
do Wisły tenisiści stołowi, a do Pucka siat-
karki. W sumie w obozach uczestniczyć 
będzie prawie 300 młodych sportow-
ców. Warto podkreślić, że wszystkie 
zgrupowania dofinansowane są przez 
samorząd Gminy Nadarzyn.

Dziewczyny lubią brąz
W rozgrywanych w Genewie 

Drużynowych Akademickich Mis-
trzostwach Europy w tenisie stołowym 
reprezentacja Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie wywalczyła 
brązowy medal. Sukces był dziełem 
i efektem zespołowej pracy czterech 
byłych zawodniczek naszego klubu: Na-
talii Bąk, Adrianny Szulc, Alicji Leśniak  
i Magdaleny Sikorskiej. 

Ww. zawodniczki w latach 2004 
-2010 zdobywały w barwach GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn medale  
Mistrzostw Polski, Europy i świata 
(N. Bąk). Obecnie sekcja tenisa 
stołowego i piłki siatkowej GLKS 
Nadarzyn współpracuje z Akademią 
Koźmińskiego w Warszawie, która  

GLKS - tenis stołowy

GLKS 
- piłka nożna

przyjmuje wyróżniających się sportow-
ców na studia po preferencyjnych cenach 
zapewniając im stypendia, a medal  
w Genewie, a wcześniej drużynowe Aka-
demickie Mistrzostwo Polski jest własnie 
efektem tej współpracy.

Piłkarski sezon 
2014/2015 jest 
na ostatniej pro-
stej, w związku 
z tym nadchodzi 
czas na podsu-
mowania roku  
w sekcji piłkarskiej GLKS Nadarzyn. 
Przedstawiam ponizej część zało-
żeń, które wspólnie z Zarządem  
i trenerami postanowiliśmy wdro-
żyć do codziennego funkcjonowania 
klubu. Mają one na celu usystema-
tyzować szkolenie we wszystkich 
rocznikach, optymalne wykorzysta-
nie potencjału każdego zawodnika,  
a w perspektywie długofalowej za-
pewnić wysoką jakość wyszkolo-
nych w klubie wychowanków, którzy  
z powodzeniem będą mogli stanowić 
o sile drużyny seniorów lub zrobić 
karierę w klubach najwyższych klas 
rozgrywkowych.

Realizacja tych planów została po-
wierzona trenerom o różnych sta-
żach, charakterach i doświadczeniach 
trenersko-piłkarskich. Najmłodsze 
grupy prowadzą czynni zawodni-
cy pierwszej drużyny seniorów: 
Filip Bączkowski, Adrian Zabłocki  
i Amadeusz Maranowski, starsze gru-
py byli zawodnicy Mateusz Sielski  
i Łukasz Milankiewicz oraz Andrzej 
Brzeczkowski – trener o najdłuższym 
stażu, od wielu lat związany z klubem. 
Za szkolenie wszystkich bramkarzy  
w klubie odpowiedzialny jest 
Grzegorz Jędrzejewski.

Współpracująca ze sobą, stale roz-
wijająca się kadra trenerska jest nie-
zbędna do podwyższania poziomu 
wyszkolenia i wychowywania każdego 
piłkarza uczestniczącego w zajęciach.

W ramach podwyższania umiejętno-
ści najzdolniejszych, trenerzy każde-
go rocznika przynajmniej raz w tygo-
dniu delegują wyróżniających się za-
wodników do zajęć ze starszą grupą 
wiekową. Założenie to dotyczy także 
juniorów i ich treningów z seniorami. 
Dzięki temu możliwa jest rywalizacja 
z bardziej doświadczonymi i nauka 
od starszych kolegów oraz poznawa-

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 

Fot. arch. GLKS

Medalistki wraz z trenerem
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Uczestnicy seminarium

nie sposobu prowadzenia zajęć niż 
obserwowany na treningach swojego 
rocznika. Rzadziej, ale również z ko-
rzyścią dla wszystkich odbywają się 
łączone treningi dwóch roczników 
lub juniorów z seniorami.

  W nadarzyńskim Gimnazjum zo-
stała powołana klasa sportowa,  

w której nauczycielem WF jest Łukasz 
Milankiewicz – Trener rocznika ’99 
klubu. Korzyścią takiego rozwiązania 
jest możliwość odbycia dwóch jedno-
stek treningowych jednego dnia przez 
zawodników GLKS Nadarzyn oraz 
stały nadzór sportowo-wychowawczy 
przez trenera klubowego.
   Na zorganizowany obóz w trakcie 
wakacji pojadą razem cztery roczniki: 
1999, 2001, 2003, i 2005. W trakcie ta-
kiego wyjazdu bez wątpienia zostanie 
pogłębiona świadomość przynależno-
ści do klubu oraz możliwość integracji 
między rocznikami. Również Trenerzy 
będą mieli możliwość z większą  
intensywnością wymieniać się uwagami  
i doświadczeniami. Tradycyjnie w trak-
cie obozu przeprowadzone zostaną 
treningi bramkarskie.

  Podsumowane powyżej działania 
stanowią pierwszą część i można je 
uznać za fundament założonego na 
lata kierunku funkcjonowania klubu. 
Czerpiąca wzorce od najlepszych,  
a jednocześnie pełna autorskich po-
mysłów kadra trenerska oraz zapew-
niający bardzo dobre warunki pracy 
Zarząd i władze Gminy pozwalają  
z optymizmem patrzeć w przyszłość, 
która będzie należała do świetnie 
wyszkolonych zawodników GLKS 
Nadarzyn.

Maciej Witkowski 
Trener GLKS, koordynator

Międzynarodowe seminarium Aikibudo/Kobudo 
Katori Shito Ryn w Nadarzynie

W dniach 13-14 czerwca w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Nadarzynie odbyło się 
Międzynarodowe Seminarium 
Aikibudo/Kobudo Katori Shito 
Ryn. Seminarium poprowadził 
Mistrz Alain Floquet.
Aikibudo - japońska sztuka walk,ma swo-
je podstawy w tradycyjnym ju-jitsu (Daito 
Ryu aikijujutsu z klanu Takeda) i broni 
tradycyjnej szkoły Tenshin Katori Shinto 
Ryu Shoden.
A. Floquet:
(...) „Wyjątkowość Aikibudo”
Można czasem usłyszeć zdanie, 
upraszczające lub generalizujące, 
że Aikibudo jest trendem albo sty-

lem Aikido, co jest tak samo fałszy-
we jak twierdzenie, że Aikido jest 
trendem albo stylem Daito Ryu 
Aiki-Jujutsu. Aikido i Aikibudo są 
oczywiście czymś zdecydowanie 
bogatszym (...) 
Źródło techniki Aikibudo jest 
inne od źródła Aikido, nawet je-
śli w obydwu przypadkach chodzi  
o japońskie Budo i ludzką wszech-
stronność. Technika Aikibudo 
opiera się na szerokiej i wnikli-
wej formacji Mistrza Minoru 
Mochizuki (Judo, Kendo, Jujutsu, 
Katori Shinto Ryu, Daito Ryu 
Jujutsu, Karate) oraz na jego ży-
ciowym doświadczeniu. (...)

Aikibudo posiada również swój 
aspekt pragmatyczny, wynikający 
z mojego życiowego doświadcze-
nia, zarówno na poziomie men-
talnym, jak i fizycznym, które 
nauczyło mnie, że w świecie prze-
mocy nie można tracić czujności, 
gesty (czy działania) nie mogą być 
udawane, a interwencje jedynie 
zamierzone. W przeciwnym razie 
skutkiem mógłby być nieodwra-
calny uszczerbek na zdrowiu lub 
utrata życia(...).” 
© A. Floquet/CERA 

Więcej informacji: 
www.katoriakibudo.blogspot.com
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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.

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), Kamila Michalska, Monika Kosakowska, Justyna Łęcka. Niepodpisane 
zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowa-

nych, 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 korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr B. Pawłowską, tel. 501 574 794.
2.    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. 
3. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

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

ORLIK 2012 Rusiec
     Informujemy, że kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w  Ruścu przy ul. Górnej czynny: 

 wtorki – w godz. 14:00 - 18:00  ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży.  
W godz. 18:00 - 22:00 piłka nożna -  grupy zorganizowane.     

Środy – w godz. 14:00 – 19:00 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. W godz. 19:00-21:00 piłka nożna – grupy zorganizowane.
Czwartki - w godz.14:00-19:00 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. W godz. 19:00-21:00 piłka nożna – grupy zorganizowane. 
Piątki w godz. 14:00 – 17:00 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży W godz. 17:00 -21:30 piłka nożna – grupy zorganizowane. 

Soboty w godz. 14:00-19:00 ogólnodostępne dla wszystkich. Rezerwacja/minimum 10 osób, piłka nożna/tel. 514 433 944.
 Zbigniew Siwiec -  Animator Sportu

    
   Orlik 2012 Kostowiec    Rezerwacja: tel. 514 259 869                                                 

Marcin Mlekicki - Animator Sportu

W okresie wakacyjnym zapraszamy do korzystania 
z obiektów sportowych na terenie Gminy Nadarzyn

- kompleksy boisk Orlik 2012 w Ruścu i w Kostowcu  ( szczegóły poniżej),
- hala sportowa GOS przy Gimnazjum i SP w Nadarzynie, 

- boiska (w tym do siatkówki plażowej) i korty przy SP Nadarzyn przy ul. Żółwińskiej (tel: 504 170 407).
Ponadto do dyspozycji mieszkańców są siłownie pod chmurką w dziewięciu lokalizacjach: w Młochowie – przy siedzibie 
straży pożarnej OSP, w Wolicy (teren przy PP, na którym obok siłowni, powstał plac zabaw), w Strzeniówce na działce 

przy ul. Komorowskiej w pobliżu sklepu, w Starej Wsi na terenie działki u zbiegu ulic Brwinowskiej i Tarniny. Mieszkańcy 
Nadarzyna z takiej siłowni mogą korzystać przy kompleksie boisk (SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich). W Szamotach (pętla 
autobusowa), w Woli Krakowiańskiej na terenie SP oraz przy Orlikach w Kostowcu i Ruścu. W pobliżu siłowni znajdują 
się place zabaw dla dzieci. Place zabaw znajdują się także w Nadarzynie przy Kościele i na Skwerze przy ul. Lipowej, gdzie 
dodatkowo można rozegrać mecz koszykówki na specjalne przygotowanym do tego celu boisku, lub zagrać w ping-ponga.
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NOK w obiektywie...

Świetlica w Urzucie

Powitanie Lata
w Młochowie

Kreatywne Wakacje

 Świetlica w Rozalinie

Parole - piknik 

NOK!Teatr - “Ławeczka” w młochowskim parku

Orkiestra z Chmielnej

 Fot. M. Zdrzyłowski

Kabaret “Biedronki”


