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

Inwestycje gminne

Referat Inwestycji

Realizowana jest planowo budowa 
części gimnazjalnej wraz z pełnowy-
miarową halą sportowo - widowisko-
wą kompleksu oświatowego w Ruścu. 
Prowadzone są obecnie prace ciesiel-
sko - zbrojarskie.

Trwa II etap budowy chodnika przy 
ul. Komorowskiej w Strzeniówce. Za-
kończenie prac zaplanowano do 15 
marca 2016r.

Podpisano umowę na uzupełenie-
nie ubytków w drogach gminnych, 
które usuwane są w miarę bieżących 
potrzeb, a także na profilowanie dróg 
gminnych.

Ponadto trwa budowa budynku 
świetlicy w Parolach. Termin zakoń-
czenia tej inwestycji 10.08.2017 r.

Prowadzona jest rozbudowa oczysz-
czalni ścieków  wraz z budową kanali-
zacji sanitarnej w granicy pasa drogo-
wego drogi krajowej Nr 8 (przejście 
poprzeczne) w Kostowcu. Termin 
zakończenia - 15 sierpnia 2016 r.

Przetargi ogłoszone:
- na dostawę tłucznia kamiennego 
3500 t i tłucznia betonowego 2500 t,
- na budowę nakładki bitumicznej  
ul. Aksamitna w Wolicy (otwarcie 
ofert 23.02.2016 r.).
- na budowę nakładki bitumicznej  
w Woli Krakowiańskiej („droga na 
Pławy”). 
- na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej budowy 
oświetlenia ulicznego: w Urzucie:  
ul. Łączna (ok. 250 m), w Rozali-
nie: ul. R. Rzewuskiej – ok. 200 m,  
w Kajetanach: ul. Cisowa: ok. 510 m,  
w Woli Krakowiańskiej: dz. nr 30 – 
ok. 400 m, w Nadarzynie: ul. Tulipa-
nowa, ul. Karmelowa, ul. Granicza – 
ok. 800 mb, ul. Babiego Lata – ok. 600 
mb; w Ruścu: ul. Górna – ok. 1300 m,  
ul. Cicha – ok. 600 m, ul. Owocowa 
– ok. 560 m, 
- zaprojektowanie i budowa oświetle-
nia ulicznego w Nadarzynie przyul. 
Pruszkowskiej (od ul. Akacjowej do 

ul. Jaworowej) 
- zaprojektowanie i budowa oświetle-
nia ulicznego Walendów ul. Brzozowa, 
- wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy nakładki 
bitumicznej: ul. Polnej w Urzucie - ok. 
440 mb; drogi gminnej nr 311720W  
w Woli Krakowiańskiej (dz. nr ew. 30) 
- ok. 600 mb; w Szamotach: ul. Koza-
ków – długość 460 mb, drogi gminnej 
nr 311728W (dz. nr ew. 11/11, 11/14, 
11/21) długość 570 mb, ul. Czere-
śniowa - długość 230 mb; w Wolicy: 
ul. Wodnej i Rzecznej - długość 525 

mb; ul. Rajska - długość 450 mb; ul. 
Przerąbkowska – 250 mb, ul. Pastelo-
wa - długość 120 mb; ul. Przedszkolna 
- długość 350 mb;  ul. Dzikiej Róży w 
Strzeniówce -długość 300 mb,

- przebudowa pasa drogowego ulicy 
Zielonej w Wolicy w zakresie odpro-
wadzenia wód opadowych z pasa dro-
gowego – długość 1200 mb.
- wykonanie kompleksowej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla 
zamierzenia budowlanego pn.: Ada-
ptacja istniejącego Pałacu i Oficyny  
w zespole pałacowo-parkowym w 
Młochowie 

Przetargi do ogłoszenia:
- zaprojektowanie i budowa chodni-
ka w ul. Jodłowej w Strzeniówce oraz 
nakładki bitumicznej ul. Słonecznej w 
Nadarzynie, budowa oświetlenia ulicz-
nego.

Kompleks oświatowy w Ruścu - w części gimnazjalnej wstawiane są okna

Parole - powstająca świetlica NOK



Wiadomości Nadarzyńskie

2 (203) luty 20164

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W WARSZAWIE informuje, że od 
4.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, 
nie później niż do 30.09.2016r. zosta-
ną ogłoszone konkursy o dofinanso-
wanie w ramach programów:
• 2016-OA-7 – Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza poprzez 
modernizację indywidualnych ko-
tłowni. Beneficjentami konkursu są 
osoby fizyczne nie prowadzące dzia-
łalności gospodarczej w miejscu reali-
zowanego zadania.

Zakres dofinansowania obejmuje: 
modernizację indywidualnych źródeł 
ciepła tj., wymiana kotłowni lub pa-
lenisk węglowych na gazowe, olejowe 
lub opalane biomasą, zastąpienie pie-
ców gazowych, olejowych lub opala-
nych biomasą na źródło o wyższej niż 
dotychczas sprawności wytwarzania 
ciepła (z wyłączeniem montażu pieca 
na węgiel i eko-groszek).
Dofinansowanie do 75% kosztów 
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 
5.000 zł dla jednego beneficjenta.
• 2016-OA-8 – Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza poprzez 
zakup i montaż kolektorów słonecz-
nych, zakup i montaż instalacji foto-
woltaicznej, zakup i montaż pomp 
ciepła.

Zakres dofinansowania obejmuje: 
zakup i montaż kolektorów słonecz-
nych posiadających certyfikat wydany 
przez akredytowaną jednostkę certyfi-
kującą o zgodności z normą PN-EN 
12975-1; zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej – moduły fotowolta-
iczne powinny posiadać jeden z certy-
fikatów zgodności z normą PN - EN 
61215; zakup i montaż pomp ciepła 
– pompa ciepła powinna posiadać 
certyfikat lub raport z badań potwier-
dzający wartość współczynnika COP 
zmierzonego zgodnie z normą PN-
-EN 12309.

Dofinansowanie na kolektory do 
45%, ale nie więcej niż 5.000zł, na 
pompy ciepła do 25%, ale nie więcej 
niż 10.000 zł i na instalacje fotowoltaicz-
ne do 25%, ale nie więcej niż 7.500 zł.

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie: http://www.wfosigw.pl/

NARODOWY FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE informuje o pla-
nowanym w II kwartale br. urucho-
mieniu naboru wniosków od osób 
fizycznych, który będzie prowadzony 
przez wybrany bank, w ramach pro-
gramu Prosument – z przeznacze-
niem na zakup i montaż mikroinstala-
cji odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje przedsięwzięcia: wspar-
ciem finansowym objęte będzie 
przedsięwzięcie polegające na zaku-
pie i montażu małych instalacji lub mi-
kroinstalacji OZE do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła przeznaczone 
dla budynków mieszkalnych.

Tryb składania wniosków: nabór 
wniosków o kredyt wraz z dotacją 
prowadzony jest przez bank w try-
bie ciągłym. Wnioski składane będą 
w banku, który podpisze umowę  
o współpracy z NFOŚiGW. (Infor-
macja o tym, który to bank powinna 
się pojawić w marcu br.)

Beneficjenci: Osoby fizyczne posia-
dające prawo do dysponowania bu-
dynkiem mieszkalnym.

Forma i warunki dofinansowania: 
dofinansowanie w formie pożyczki 
z dotacją łącznie do 100% kosztów 
kwalifikowanych, w tym: 
1. Dotacja: 
a) do 15% dofinansowania do insta-
lacji źródeł do produkcji ciepła, a w 
okresie lat 2014-2016 do 20% dofi-
nansowania; 

b) do 30% dofinansowania do insta-
lacji źródeł do produkcji energii elek-
trycznej, a w okresie lat 2014-2016 do 
40%; 
c) w przypadku instalacji wykorzy-
stującej równolegle więcej niż jedno 
źródło energii elektrycznej lub więcej 
niż jedno źródło ciepła w połącze-
niu ze źródłem energii elektrycznej, 
udział procentowy dofinansowania  
w formie dotacji ustalany jest jako 
średnia ważona udziałów procento-
wych określonych powyżej, odpo-
wiednio do rodzaju instalacji, propor-
cjonalnie do ich mocy znamionowej; 
2. Pożyczka: 
a) oprocentowanie stałe kredytu 1% 
w skali roku; 
b) wynagrodzenie banku z tytułu re-
alizacji umowy kredytu wraz z dotacją 
pobierane od beneficjenta w okresie 
kredytowania, w łącznej wysokości 
nie przekraczającej rocznie 1% kwoty 
kredytu pozostałego do spłaty, do-
puszcza się, aby w pierwszym roku 
kredytowania wysokość wynagrodze-
nia wynosiła nie więcej niż 3%, od 
kwoty dotacji bank nie pobiera żad-
nych opłat i prowizji; 
c) okres finansowania: nie dłuższy niż 
15 lat; 
d) okres karencji: nie dłuższy niż  
6 miesięcy; 
e) pożyczka udzielana jest łącznie  
z dotacją; 
f) okres realizacji przedsięwzięcia do 
18 miesięcy od daty zawarcia umowy 
kredytu. 

Więcej informacji można uzyskać 
na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/ 

GMINA NADARZYN INFORMUJE 
O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE DOFINANSOWANIA  

Z DWÓCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH: ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW i NFOŚiGW

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 
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• Gdy Twój adres zameldowania i adres za-
mieszkania podlega pod ten sam urząd skar-
bowy
W takiej sytuacji nie musisz robić nic 
więcej niż w części B zeznania podatko-
wego PIT-37 wpisać aktualny na dzień 
31.12.2015 roku  adres zamieszkania, 
np.: jesteś mieszkańcem Nadarzynie ale 
zameldowanym w Pruszkowie. W ze-
znaniu podatkowym w części B dotyczą-
cej adresu zamieszkania wpisujesz adres 
w Nadarzynie. Nie ma potrzeby skła-
dania żadnych odrębnych oświadczeń  
i aktualizacji.
• Gdy Twój adres zameldowania podlega pod 
inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania
W takiej sytuacji, poza wpisaniem w 

części B zeznania podatkowego PIT-37 
faktycznego adresu zamieszkania, nale-
ży we właściwym urzędzie skarbowym 
uaktualnić adres zamieszkania składając 
na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyj-
ne osoby fizycznej będącej podatnikiem. 

Wzór formularza stanowi załącznik 
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 25 listopada 2014 roku  
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń 
identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualiza-
cyjnych (Dz.U. z 2014, poz.1161) i służy 
do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca 
zamieszkania, danych kontaktowych 
oraz informacji dotyczących osobistego 
rachunku. Formularz przeznaczony jest 

dla osoby fizycznej spełniającej łącznie 
poniższe kryteria:
- jest objęta rejestrem PESEL,
- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- nie jest zarejestrowanym podatni-

kiem podatku od towarów i usług,
- nie jest płatnikiem podatków oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz ubezpieczenie zdrowotne.
• Reasumując formularz powyż-

szy uzupełnia podatnik wtedy, kiedy  
z tytułu poprzedniego miejsca za-
mieszkania podlegał pod inny urząd 
skarbowy, np. podatnik z Warsza-
wy, który do tej pory rozliczał się  
z Urzędem Skarbowym w Warsza-
wie, zmienia miejsce zamieszkania 
do miejscowości Nadarzyn lub innej  
objętej działaniem Urzędu Skarbowe-
go w Pruszkowie.

Urząd Skarbowy
ul. Staszica 1

05-800 Pruszków
tel. 22 738 09 00

Przypominamy, że na 10 kwietnia 
2016 r. Wojewoda Mazowiecki za-
rządził wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Nadarzyn w okręgach 
wyborczych nr 1 i 2 w Nadarzynie  
(w każdym okręgu wybranych zosta-
nie po jednym radnym). Dni w któ-
rych upływają terminy wykonania po-
szczególnych czynności wyborczych 
wynikających z Kodeksu wyborczego 
określone zostały w załączniku do 
Zarządzenia Nr 37 Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Nadarzyn (Dz.U. 
Woj. Maz. poz. 629).

Wojewoda wydał Zarządzenie  
w związku z uchwałami Rady Gminy 
Nadarzyn w sprawie stwierdzenia wy-
gaśnięcia mandatów dwóch radnych 
oraz postanowieniami Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (radni nie 
złożyli swoich pierwszych oświadczeń 
majątkowych, w związku z czym Rada 
Gminy zobligowana była do pod-

jęcia uchwał w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia ich mandatów; uchwały 
te zostały następnie przez zaintere-
sowanych radnych zaskarżone do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego, który skargi oddalił; w drugiej 
kolejności radni złożyli do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego skargi 
kasacyjne na wyroki WSA, które to 
przez NSA również zostały oddalone 
prawomocnymi orzeczeniami).

W wyborach uzupełniających 
wezmą udział jedynie mieszkańcy 
części Nadarzyna - tylko następu-
jących ulic:
Okręg wyborczy Nr 1 w Nadarzynie 
– ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, 
Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, 
Krucza, Kubusia Puchatka, Mako-
wa, Małego Księcia, Morelowa, Msz-
czonowska, Sęczkowa, Starowiejska, 
Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, 
Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn
Okręg wyborczy Nr 2 w Nadarzynie 
- ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, 
Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrze-
wiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Pod-
leśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wio-
senna (granice okręgów na podstawie 
Obwieszczenia Wójta Gminy Nada-
rzyn z dnia 25 stycznia 2016 r.).

Wszystkie informacje dotyczące wyborów 
uzupełniających zamieszczane są na bie-
żąco na stronie internetowej Gminy Nada-
rzyn – zakładka „Wybory uzupełniające 
do Rady Gminy Nadarzyn 2016” (www.
nadarzyn.pl) oraz w Biuletynie informacji 
publicznej (zakładka „Wybory” i następ-
nie „Wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Nadarzyn 2016”): http://bip.nadarzyn.
pl/389,wybory-uzupelniajace-do-rady-gmi-
ny-nadarzyn-2016.html

Edyta Gawrońska 
Sekretarz Gminy Nadarzyn, Pełnomocnik ds. wyborów 
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Zamiast obiecywanej przez radne-
go powiatowego likwidacji sortowni 
w Nadarzynie Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie wydało kolejną zgodę 
na jej rozbudowę. Decyzję podjęto 
pomijając stanowisko gminy, która 
rekomendowała przeprowadzenie  
w tej sprawie konsultacji społecznych. 
Wszystkie wnioski od mieszkańców 
i lokalnych stowarzyszeń o udział  
w postępowaniu na prawach strony 
Starostwo odrzuciło!

Kolejna zgoda Starostwa 
na rozbudowę sortowni

W grudniu 2015 roku Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie wyda-
ło następną decyzję (Decyzja nr 
1842/2015) dotyczącą rozbudo-
wy sortowni przy ul. Turystycznej  
w Nadarzynie. 17 września inwestor 
wnioskował o zmianę pozwolenia na 
dalszą rozbudowę istniejącego bu-
dynku konfekcjonowania odpadów. 
1 grudnia 2015 roku Starostwo zwró-
ciło się do UG Nadarzyn o opinię 
dotyczącą możliwego negatywnego 
wpływu na środowisko związanego z 
realizacją ww. inwestycji. W odpowie-
dzi UG wyjaśnił, iż decyzja taka nie 
leży w jego kompetencjach, a także 
nie dysponuje dokumentacją doty-
czącą aktualnych planów rozbudowy 
sortowni. Nie prowadzi również po-
stępowania dotyczącego oceny od-
działywania sortowni na środowisko, 
gdyż kontrolowaniem instalacji prze-
mysłowych w zakresie ich oddzia-
ływania na środowisko zajmuje się 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. Ponadto mając 
na uwadze duże zaangażowanie spo-
łeczności lokalnej w sprawy związane 
z sortownią, gmina rekomendowała 
poprzedzenie wydania decyzji konsul-
tacjami społecznymi.

Bez konsultacji, zdanie 
mieszkańców nieważne?

Począwszy od 21 października 2015 
roku do Starostwa wpływały kolejne 
wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu na prawach strony 

składane przez mieszkańców na-
szej gminy i lokalne stowarzyszenia. 
Wszystkie zostały odrzucone (Szczegó-
ły w zamieszczonych na kolejnych stronach 
dokumentach). Aktywne dotąd środo-
wiska i osoby skrzętnie przemilczały 
ten fakt jak i to, że polityka Starostwa 
względem sortowni jest sprzeczna z 
przedwyborczymi deklaracjami wi-
ceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Obiecywał on likwidację sortowni. 
Tymczasem jest to już kolejna decyzja 
powiatu zezwalająca na modernizację 
czy rozbudowę sortowni.
 Sprawa sortowni mieszczącej się 

przy ul. Turystycznej w Nadarzynie 
była motywem przewodnim kampanii 
referendalnej i wyborczej prowadzo-
nych przez Zieloną Gminę, a także 
PiS na naszym terenie. Katastroficzne 
wizje dotyczące wpływu sortowni na 
życie i zdrowie mieszkańców gminy 
rozpowszechniano w różnego rodza-
ju ulotkach, podczas spotkań, pikiet i 
rozmów z mieszkańcami. Organizo-
wano protesty przeciw modernizacji 
sortowni i władzom samorządowym. 
W kampanii negacji działań władz 
gminnych pojawił się zarzut wyda-
nia decyzji, która rzekomo miała być 
początkiem ekologicznej zagłady dla 
Nadarzyna.

Wyborcze obiecanki, 
a powyborcza rzeczywistość

Pół roku przed wyborami samorzą-
dowymi w 2014 roku, gminny Komi-
tet PiS złożył do prokuratury zawia-
domienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Chodziło o decyzję 
związaną z modernizacją sortowni. 
Obecny radny powiatowy Dariusz 
T. Nowak wraz z innymi członkami 
gminnego komitetu PiS utrzymywali, 
że zastępca wójta gminy Nadarzyn i 
były naczelnik wydz. Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa starostwa Prusz-
kowskiego działał na szkodę interesu 
publicznego. Po wielu odwołaniach 
od decyzji prokuratury i zaskarże-
niach decyzji sądu ostatecznie postę-
powanie zakończyło się niepomyślnie 
dla gminnego komitetu PiS. Sąd spra-
wę umorzył, a kosztami postępowa-

nia obciążył skarżących.
 Wiceprzewodniczący Rady Powia-

tu, przed wyborami zarzucał wła-
dzom gminy bezprawne działania  
w sprawie sortowni. Robił to z pełną 
świadomością wiedząc, iż gmina nie 
jest w tej sprawie stroną i nie posiada 
kompetencji do podejmowania takich 
decyzji. Obecnie już nie kandydat na 
radnego, ale radny powiatowy naj-
wyraźniej stracił zapał do realizacji 
przedwyborczych obietnic. Deklaro-
wał, że gdy zasiądzie w radzie zrobi 
wszystko, aby zlikwidować sortow-
nię. Tymczasem wydawane są kolejne 
zgody na jej rozbudowę. Co zaszło, 
że radny powiatowy zaprzestał spek-
takularnych akcji protestacyjnych?

Decyzje Starostwa 
wobec sortowni

 Przypominamy, że jedną z pierwszych 
decyzji obecnych władz Starostwa 
Pruszkowskiego była zgoda na rozbu-
dowę i zmianę sposobu zagospodaro-
wania sortowni przy ul. Turystycznej 
w Nadarzynie (Decyzja nr 2000/2014 
z grudnia 2014 r). Z treści tego doku-
mentu wynika, że nowe władze powia-
tu zgodziły się na rozbudowę firmy 
PU Hetman.

 Nie zapytano o zdanie mieszkań-
ców, nie informowano o toczącym 
się postępowaniu w tej sprawie ani  
o jego wyniku – ostatecznej akceptacji 
planów rozbudowy sortowni.

 Wszystkie wcześniejsze decyzje wy-
dawane zgodnie z prawem w sprawie 
sortowni były krytykowane, określane 
jako bezprawne i stały się ogniskiem 
zapalnym niezgody oraz kłótni dzielą-
cym lokalną społeczność.

Wystarczyło, by kierując się tymi sa-
mymi przepisami prawa, nowa władza 
zaaprobowała dalszą rozbudowę PU 
Hetman, a spotkało się to z cichym 
przyzwoleniem i akceptacją dotychcza-
sowych przeciwników sortowni. Nikt 
nie zarzuca władzom powiatu braku 
konsultacji społecznych, czy wręcz 
nieliczenia się z wolą mieszkańców, 
lub działania na ich szkodę. Podkre-
ślić należy, że to powiat jest organem 
władnym do podejmowania decyzji o 
rozbudowie sortowni. Zrzucanie od-
powiedzialności na władze gminne za-
ciemnia i rozmywa sprawę. Winą obar-
cza się organy niemające uprawnień do 
podejmowania takich decyzji.

                                                   red.

Dalsza rozbudowa sortowni? 

Starostwo mówi TAK!
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W 2013 roku na terenie naszej gmi-
ny zlikwidowano 23 nielegalne wysy-
piska, z których uprzątnięto 110 ton 
różnych śmieci. Rok później „dzi-
kich wysypisk” było 49. Wywieziono  
z nich 48 ton odpadów. W 2015 roku 
liczba śmieciowisk spadła do 35,  
z których zebrano niewiele ponad 20 
ton śmieci.

Od ponad 2,5 roku funkcjonuje 
nowy „rewolucyjny” system odbiera-
nia odpadów komunalnych z naszych 
domów – pospolicie nazywanych 
„śmieciami”. System ten nałożył na 
gminy obowiązek zapewnienia od-
bioru wszystkich odpadów powsta-
jących w naszych gospodarstwach 
domowych. Rozwiązanie miało wy-
eliminować powstawanie dzikich wy-
sypisk w lasach, parkach, na terenach 
ogólnodostępnych. Niestety – prak-
tyka pokazuje, że założenie nie jest w 
pełni spełnione, a na sterty różnego 
rodzaju śmieci natknąć możemy się 
niemal wszędzie.

Trudno precyzyjnie określić czym 
tak naprawdę jest „dzikie wysypi-
sko śmieci”, gdyż nie ma definicji 
ani wskaźnika, który jednoznacznie 
wskazywałby czy mamy już do czy-
nienia z nielegalnym wysypiskiem czy 
nie. W wielu przypadkach to subiek-
tywna ocena. Dla niektórych osób 
wysypiskiem jest plastikowa butelka 
leżąca w leśnych krzakach lub pa-
pierek albo dwa na łące. Dla innych 
wysypiskiem może być worek śmie-

Walka z dzikimi wysypiskami

Jedno z dzikich wysypisk: kanistry po toluenie

ci, który zamiast do kontenera trafił 
do rowu, jeszcze inne osoby mianem 
takim określą większą ilość odpadów.

Bez względu na interpretację in-
formacja o powstaniu nielegalnego 
wysypiska najczęściej trafia do straży 
gminnej, urzędu gminy lub policji. W 
pierwszej kolejności ustalany jest wła-
ściciel terenu, na którym leżą odpady 
i czy na ich podstawie można usta-
lić pochodzenie, a także właściciela 
śmieci. Niekiedy na takich „dzikich 
wysypiskach” można znaleźć rachun-
ki, faktury, umowy. Na ślad właści-
ciela śmieci może naprowadzić, za-
adresowana koperta czy opakowanie 
firmowe.

 
Po śmieciach dotrzesz 

do właściciela 
Funkcjonariusze straży gminnej sta-

rają się ustalić skąd śmieci pochodzą 
i dotrzeć do ich właścicieli. Czasem 
droga do ustalenia winnego jest dłuż-
sza. Zdarza się, że śmieci pochodzą z 
czyjegoś domu czy biura, ale winnym 
zanieczyszczenia jest na przykład 
nieuczciwy wykonawca czy podwy-
konawca. Bywa, że firma sprzątająca 
biuro czy wykonująca remont pozby-
wa się odpadków wyrzucając je „w 
krzaki”. 

Osoby zanieczyszczające środowi-
sko naturalne karane są na podstawie 
kodeksu wykroczeń. Mandat może 
wynieść nawet 500 zł, dodatkowo 
sprawcy zobowiązani są do sprzątnię-
cia wysypiska.

Jeśli nie można ustalić sprawcy, na 
podst. art.26 ustawy o odpadach na 
zasadzie domniemania obciąża się 
odpowiedzialnością za sprzątnięcie 
terenu właściciela nieruchomości. 
W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może nakazać w 
formie decyzji usunięcie nielegalnego 
wysypiska.

 
W przypadku zaśmiecenia terenów 

komunalnych ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
umożliwia zlecenie sprzątnięcia „dzi-
kiego wysypiska” ze środków uzyska-
nych z tzw. podatku śmieciowego. Ta 
sama ustawa nakłada na zarządców 
dróg obowiązki sprzątania pasów dro-
gowych. Sprowadza się to głównie do 
oczyszczania rowów przydrożnych z 
tzw. lekkiej frakcji odpadów – bute-
lek po napojach, folii, papierów itp. 
Sprzątanie tego rodzaju śmieci jest 
utrudnione, gdyż wiatr może rozpro-
szyć śmieci na większych obszarach.

 
Innym problemem jest obecność 

odpadów budowlanych. Są to głów-
nie resztki artykułów ceramicznych, 
drobny gruz, płyty styropianu, folie 
budowlane, stolarka budowlana lub 
stare meble. Poważnym zagrożeniem 
dla środowiska są nielegalne wysypi-
ska na których można znaleźć zde-
montowane części samochodowe, 
stare opony, nawet akumulatory.
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Harmonogram 
wywozu odpadów

Nowe harmonogramy wywozu odpadów 
na 2016 rok, które 

obowiązują od 01.01.2016 r. 
do 30.06.2016 r. zamieszczone zostały na stronie  

www.nadarzyn.pl w zakładce „ochrona środowiska”.  

Niebezpieczne odpady 
na „dzikim wysypisku”

 
Wyrzucanie śmieci do lasów, czy na 

łąki może prowadzić między innymi 
do zanieczyszczenia wód grunto-
wych, skażenia gleby lub nadmierne-
go rozwoju ptactwa. Nielegalne wy-
rzucanie niebezpiecznych substancji 
może skutkować zanieczyszczeniem 
powietrza substancjami lotnymi czy 
zwiększeniem zagrożenia pożarowe-
go. Takie wysypiska śmieci są niebez-
pieczne nie tylko dla środowiska na-
turalnego. Ze względu na możliwość 
występowania w odpadach wielu 
chorobotwórczych szczepów bakterii 
mogą stanowić zagrożenie także dla 
ludzi. Potęgują ryzyko wystąpienia 
zagrożenia epidemiologicznego lub 
rozpowszechniania się drobnoustro-
jów. Zwierzęta leśne traktują napo-
tkane odpady jako pożywienie lub 
budulec gniazd czy nor. Dla zwierząt 
szczególnie niebezpieczne są kawałki 
plastikowej folii, które zjedzone mogą 
doprowadzić do śmierci.

Zgodnie z przepisami Kodeksu kar-
nego art. 183 § 1. Kto wbrew przepi-
som składuje (…) odpady (…) w ta-
kich warunkach lub w taki sposób, że 
może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować istotne 
obniżenie jakości wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi lub zniszczenie w 
świecie roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

Na nielegalnych wysypiskach usu-
niętych z terenu naszej gminy zdarza-
ją się również niebezpieczne odpady. 
Przy drogach, w lasach lub na ich 
skraju kilkakrotnie wyrzucano płyty 
eternitowe. Muszą być one usuwane 
przez specjalne firmy, z zachowaniem 
wymaganych środków bezpieczeń-
stwa. Innym problemem, z którym 
od niedawna boryka się gmina są 
niebezpieczne odpady chemiczne. W 
tym roku już trzykrotnie usuwano po-
jemniki zawierające toksyczny toluen 
i inne szkodliwe substancje. Łącznie 
zebrano ponad 670 kg chemikaliów. 
Pod koniec minionego roku w oko-
licy ulic Dworskiej, Pieczarkowej i 
Działkowej również znajdowano wy-
sypiska z pojemnikami toksycznego 
rozpuszczalnika.
 

Czujność i sprzątanie
 

Strażnicy gminni częściej interwe-
niują w sezonie wiosenno-letnim, 
kiedy liczne ogródki działkowe zapeł-
niają się gwarem ludzi. Na terenie nie-
których z nich brak jest kontenerów 
na śmieci. Strażnicy już zapowiedzieli 
wzmożone kontrole.

W ubiegłych latach Urząd Gminy 
Nadarzyn wielokrotnie zlecał likwi-
dację nielegalnych wysypisk.  Najczę-
ściej śmieci wyrzucano przy drogach 
gminnych leżących na uboczu, na 
granicy gminy (np. ul. Pieczarkowa w 
Starej Wsi, Dworska w Szamotach). 
Wsparciem dla wysiłków gminy są 
czujni mieszkańcy, którzy nie tylko 
informują o miejscach w których ktoś 
nielegalnie wyrzucił śmieci. Zdarza 
się, że mieszkańcom uda się „spraw-
ców” przyłapać na gorącym uczynku. 
Pomocą nie do przecenienia są akcje 
społeczne jak „sprzątanie świata”. 
Nie tylko przynoszą wymierne korzy-
ści w postaci czystszego otoczenia, 
ale również uwrażliwiają mieszkań-
ców na piękno otaczającej przyrody 
i aktywizują do wspólnego dbania o 
czystość. Gmina zapewnia worki do 
zbierania i rękawice ochronne oraz 
odbiór zebranych śmieci do kontene-
rów. 

W walce z zaśmiecaniem naszej gmi-
ny potrzebujemy sojusznika – miesz-
kańców – ich czujności, dobrej woli  
i zaangażowania.
 

APEL
Na terenie Gminy Nadarzyn  w oko-
licy ulic Dworskiej (Szamoty)syste-
matycznie porzucane są kanistry  
z toksycznymi chemikaliami, mię-
dzy innymi toluenem. 
Tylko w styczniu tego roku usu-
nięto ponad 670 kg niebezpiecz-
nych substancji. Jeśli ktoś posiada 
informacje na temat osób, które 
te substancje wyrzucają, proszo-
ny jest o kontakt z policją. Poli-
cja, Straż Gminna oraz pracowni-
cy Referatu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki pro-
szą mieszkańców o ostrożność  
i zwiększenie czujności. Wyrzu-
cane chemikalia są niebezpieczne, 
łatwopalne. Toluen jest szkodliwy 
dla układu oddechowego, krwio-
nośnego, rozrodczego, nerwowe-
go i immunologicznego, nerek  
i wątroby. Obniża zdolność ucze-
nia się. Może wywoływać podraż-
nienia oczu i skóry, a także uszko-
dzenia mózgu. Jest toksyczny dla 
organizmów wodnych. Znajduje 
zastosowanie między innymi jako 
surowiec i rozpuszczalnik w wie-
lu dziedzinach przemysłu farma-
ceutycznego, tworzyw sztucznych, 
wykorzystywany jest do produkcji 
materiałów wybuchowych (trotyl), 
barwników. Znajduje się w wykazie 
prekursorów środków odurzających.Krzysztof Pietrzykowski

 Inspektor ds. ochrony środowiska
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Z dniem 23 stycznia 2016 r. w prze-
ważającej części weszły w życie prze-
pisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty 
- dalej u.s.o. Zasadniczymi zmianami 
jest przywrócenie obowiązku szkol-
nego od 7 roku życia dziecka, przesu-
nięcie w czasie likwidacji oddziałów 
przedszkolnych oraz wzmocnienie 
roli kuratora. Oto obszary objęte no-
welizacją:

Obowiązek szkolny 
dla dzieci 7-letnich

Przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw 
- dalej u.z.u.s.o. z 2015 r. dokonano 
zmian w zakresie obowiązku szkol-
nego. Wychowanie przedszkolne 
obejmuje dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 3 lata, do 
końca roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym dziecko kończy 
7 lat. Wychowanie przedszkolne jest 
realizowane w przedszkolach oraz  
w innych formach wychowania 
przedszkolnego.

Obowiązkiem odbywania rocznego 
przygotowania przedszkolnego zo-
stało objęte dziecko w wieku 6 lat. 
Przepis ten wejdzie w życie z dniem 
1 września 2016 r. W świetle nowych 
uregulowań, obowiązek odbycia 
rocznego przygotowania przedszkol-
nego rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
Natomiast obowiązek szkolny dziec-
ka rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym,                      
w którym dziecko kończy 7 lat oraz 
trwa do ukończenia gimnazjum, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia  
18 roku życia. Nie zlikwidowano 
możliwości wcześniejszego rozpo-
częcia edukacji szkolnej. Na wniosek 
rodziców naukę w szkole podstawo-
wej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym 
kończy 6 lat. Przyjęcie dziecka 6-let-
niego do szkoły obwarowane jest 
jednak pewnymi (niezależnymi) prze-
słankami. Mianowicie, dyrektor szko-
ły podstawowej przyjmuje dziecko  
w wieku 6 lat jeżeli dziecko:

– korzystało z wychowania przed-
szkolnego w roku szkolnym poprze-
dzającym rok szkolny, w którym ma 
rozpocząć naukę w szkole podstawo-
wej, albo

– posiada opinię o możliwości roz-
poczęcia nauki w szkole podstawo-
wej, wydaną przez poradnię psycho-
logiczno-pedagogiczną.

Oznacza to, że dziecko, którego ro-
dzice składają wniosek o przyjęcie do 
szkoły podstawowej w wieku 6 lat, po-
winno spełniać jeden z ww. warunków.

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo 
do korzystania z wychowania przed-
szkolnego w przedszkolu lub innej 
formie wychowania przedszkolnego. 
Przepis ten wejdzie w życie z dniem 
1 września 2017 r., co nie oznacza, 
że w stosunku do dzieci pięcioletnich  
i czteroletnich ten obowiązek na 
dzień dzisiejszy nie istnieje. 

Zgodnie  z przepisami  prawa 
w latach szkolnych 2016/2017-

2018/2019 sieć publicznych przed-
szkoli wraz z publicznymi innymi for-
mami wychowania przedszkolnego, 
oddziałami przedszkolnymi zorgani-
zowanymi w publicznych szkołach 
podstawowych, prowadzonymi przez 
gminę, publicznymi przedszkolami, 
oddziałami przedszkolnymi zorgani-
zowanymi w publicznych szkołach 
podstawowych i publicznymi innymi 
formami wychowania przedszkolne-
go, prowadzonymi przez inną osobę 
prawną lub osobę fizyczną, niepu-
blicznymi przedszkolami, powinna 
zapewniać dzieciom zamieszkałym 
na obszarze gminy: 

1) możliwość spełniania rocznego 
obowiązku przygotowania przed-
szkolnego;
2) dzieciom czteroletnim i pięciolet-
nim, a od dnia 1 września 2017 r. także 
dzieciom trzyletnim - możliwość reali-
zowania wychowania przedszkolnego.

Przepisy u.z.u.s.o. z 2015 r. zawiera-
ją również regulacje przejściowe, któ-
re stwarzają rodzicom uczniów klas 
pierwszych, urodzonych w roku 2009 
możliwość wyboru w zakresie konty-
nuacji nauki w klasie pierwszej. Otóż 
dzieci urodzone w roku 2009, które 
w roku szkolnym 2015/2016 rozpo-

Zmiany w ustawie o systemie oświaty w 2016 r. 
– wybrane zagadnienia

SP Nadarzyn - warsztaty ekologiczne w klasach młodszych

O Ś W I A T A

Fot. arch. szkoły
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częły naukę w klasie I szkoły podsta-
wowej, na wniosek rodziców, złożony 
w terminie do dnia 31 marca 2016 r., 
mogą w roku szkolnym 2016/2017 
kontynuować naukę w klasie I szko-
ły podstawowej. Wniosek ten rodzic 
powinien złożyć do dyrektora szko-
ły podstawowej, do której dziecko 
uczęszcza.

Dziecko, którego rodzice złożyli 
powyższy wniosek nie podlega klasy-
fikacji i promowaniu do klasy II szko-
ły podstawowej, a także nie otrzymuje 
świadectwa promocyjnego.

Dziecko to będzie do końca roku 
2015/2016 zobowiązane do konty-
nuowania nauki w klasie I, bądź też 
będzie mogło korzystać z wychowa-
nia przedszkolnego  w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub innej formie wycho-
wania przedszkolnego, jeżeli dyrektor 
wybranego przez rodziców przed-
szkola lub szkoły albo osoba prowa-
dząca inną formę wychowania przed-
szkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie 
dziecka. Jeżeli jednak zaistnieje brak 
możliwości korzystania z wychowania 
przedszkolnego – dziecko to będzie 
zobowiązane do kontynuowania na-
uki w klasie I.

W konsekwencji  w roku 
szkolnym 2016/2017 naukę 
w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej podejmą:

– dzieci urodzone w roku 2009, którym, 
na wniosek rodziców w roku szkolnym 
2015/2016 odroczono rozpoczęcie 
spełniania obowiązku szkolnego,
– dzieci urodzone w roku 2009, któ-
rym na wniosek rodziców odroczo-
no spełniania obowiązku szkolnego  
w okresie od września do grudnia 2015 r.
– dzieci urodzone w 2009 r. które 
na wniosek rodziców, będą kontynu-
ować naukę w pierwszej klasie szko-
ły podstawowej w roku szkolnym 
2016/2017,
- dzieci urodzone w 2010 r. które na 
wniosek rodziców, jako sześciolatki – 
zostaną zapisane do klasy pierwszej. 

Przesunięcie w czasie 
likwidacji oddziałów 

przedszkolnych
Przepisami u.z.u.s.o. z 2013 r. wpro-
wadzono obowiązek przekształcenia 
oddziałów przedszkolnych w przed-
szkola. W oparciu o powyższy przepis 
w pierwotnej wersji, z dniem 1 wrze-
śnia 2016 r.:

1) oddział przedszkolny lub oddziały 
przedszkolne w szkole podstawowej 
stają się przedszkolem;
2) przedszkole, o którym mowa  
w pkt 1, tworzy zespół ze szkołą pod-
stawową, w której dotychczas działał 
oddział przedszkolny lub oddziały 
przedszkolne;
3) dyrektor szkoły podstawowej,  
w której dotychczas działały: oddział 
przedszkolny lub oddziały przed-
szkolne, staje się dyrektorem zespołu, 
o którym mowa w pkt 2, do końca 
okresu, na jaki powierzono mu stano-
wisko dyrektora szkoły podstawowej;
4) nauczyciele zatrudnieni w szkole 
podstawowej prowadzącej dotych-
czas oddział lub oddziały przedszkol-
ne stają się nauczycielami zespołu.
 Obecne zmiany ustawy przesuwa-
ją datę przekształcenia oddziałów 
przedszkolnych w przedszkola z dnia 
1 września 2016 r. na dzień 1 września 
2019 r.

Wprowadzenie nowych przepisów 
budzi wielką niewiadomą w organi-
zacji nowego roku szkolnego dla dy-
rektorów przedszkoli, szkół i organu 
prowadzącego. Zapewnienie przy-
jęcia dzieci 3-letnich do placówek 
przedszkolnych od 1 września 2017 r. 
będzie dużym wyzwaniem, zważyw-
szy na obowiązek odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego przez 
dzieci 6-letnie. 

Wzmocnienie roli 
kuratora oświaty

W przepisach u.z.u.s.o. z 2015 r. na-
stąpiło wzmocnienie roli organu nad-
zoru pedagogicznego. Przejawia się to 

w obowiązku uzyskania pozytywnej 
opinii podczas wydawania zezwolenia 
na założenie publicznej szkoły lub 
placówki przez osobę fizyczną lub 
osobę prawną inną aniżeli jednostka 
samorządu terytorialnego. Istotne 
znaczenie, zwłaszcza dla jednostek 
samorządu terytorialnego odgrywać 
będzie zapis u.s.o. wprowadzający 
uniemożliwienie zlikwidowania lub 
przekształcenia szkoły lub placówki 
prowadzonej przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego bez uzyskania 
opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. Pozytywna opinia ku-
ratora z dniem 23 stycznia 2016 r. sta-
je się więc nieodłącznym elementem 
procedury likwidacyjnej szkoły lub 
placówki. 

Kurator będzie opiniował sieć pu-
blicznych przedszkoli oraz szkół 
prowadzonych przez gminy i po-
wiaty. Analogiczne rozwiązanie zo-
stało wprowadzone w odniesieniu 
od ustalanych przez radę gminy lub 
radę powiatu sieci publicznych szkół.  
W wyniku wprowadzonych zmian, 
kurator oświaty posiada prawem 
przypisane kompetencje do wydania 
opinii w sprawie zgodności planu sie-
ci z realizacją obowiązku zapewnienia 
dzieciom i młodzieży zamieszkałych 
na terenie danej jednostki realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki. Również w tej kwestii ustale-
nie sieci obwarowane jest uzyskaniem 
pozytywnej opinii.

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 

Fot. arch. szkoły

Maria Rosińska
 Dyrektor Zespołu Oświatowego
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Uczennice SP w Ruścu 
- laureatkami  

Ogólnopolskiego Konkursu 
Humanistycznego

  Z wielką przyjemnością i dumą in-
formujemy, że uczennice Szkoły 
Podstawowej w Ruścu zostały laure-
atkami XIX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Alfik Humanistyczny. Tosia 
Dośpiał uzyskała 5 wynik w kraju  
i 3 w województwie mazowieckim, zaś 
Kinga Konarska, Zuzia Posadzy  
i Kasia Serwin zajęły ex aequo 8 miej-
sce w kraju i 4 w województwie mazo-
wieckim. Uczennice otrzymały nagrody 
w postaci tygodniowego pobytu na 
Obozie Talentów 2016 w Serpelicach 
nad Bugiem. Natomiast Hania 
Szopa osiągnęła 9 wynik w kraju oraz  
5 w województwie mazowieckim i tym 
samym zdobyła bon upominkowy  
w wysokości 200 zł. 
Bardzo dobre wyniki w konkursie 

uzyskały również Magda Kłopocka, 
Magda Dąbrowska, Ewa Boczar, 
Dagmara Steć, Gabrysia Jankowska, 
Weronika Seredyn, Julia Tomasik, 
Zosia Pasoń oraz Matylda Konarska. 
Warto podkreślić, że w tegorocznych 

zmaganiach konkursowych udział 
wzięło 15613 uczniów.  

Anna Kubik  
nauczyciel SP Rusiec 

Wycieczka 
do restauracji

W związku z realizacją w naszej 
szkole programu „Szkoła Dobrze 
Wychowana” w dniu 27.01.2016 r. kla-
sa II i III  wybrała się na wycieczkę do 
restauracji Mamma Leo w Radomiu. 
Dzieci samodzielnie piekły bułki,  

a następnie przygotowywały zdrowe 
pasty do pieczywa pełne kolorowych 
warzyw.  Uczniowie chętnie wcielili 
się w szefów kuchni, ćwiczyli się jak 

SP Młochów prawidłowo nakryć stół, kulturalnie 
zachować się przy stole, składać za-
mówienie a nawet jak zarządzać per-
sonelem.

Wszyscy zjedli wspólny posiłek,  wy-
konali pamiątkowe znaczki a na ko-
niec otrzymali dyplomy.
Wycieczka okazała się świetną za-

bawą i bardzo pouczającą lekcją. Na 
długo pozostanie w naszej pamięci.
 

SP Młochów

SP Rusiec

Wyrazy współczucia 
dla Pani Anety Borys 

z powodu śmierci Taty 
składają Sołtys i Rada Sołecka Wolicy

 Podziękowania dla firmy Evo -Bus 
za sfinansowanie paczek świątecznych 

dla dzieci z Sołectwa Wolica

 Sołtys i Rada Sołecka Wolicy

Fot. arch. szkoły

Panu Krzysztofowi Burakowskiemu 
Radnemu Gminy Nadarzyn, Sołtysowi Walendowa

wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn                                                                                
Janusz Grzyb  - Wójt Gminy Nadarzyn, Pracownicy UG Nadarzyn 
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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

XV Sesja Rady Gminy Nadarzyn 

Materiały filmowe 
z XV Sesji Rqady Gminy Nadarzyn 

do obejrzenia na iTVNadarzyn. 
Zapraszamy. 

XV Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
odbyła się w środę 27 stycznia 2016 r., 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Po powitaniu wszystkich zebranych 
stwierdzono quorum trzynastu rad-
nych (mandaty dwóch radnych zostały 
wygaszone prawomocnym wyrokiem 
sądu). Radni jednogłośnie przyjęli za-
równo proponowany porządek obrad 
jak i protokół z poprzedniej XIV Sesji 
Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła 
się 30 grudnia minionego roku. Także 
jednogłośnie wszyscy radni przyję-
li sprawozdanie wójta Gminy Nada-
rzyn Janusza Grzyba z działalności za 
okres między sesjami.

Następnie radni zapoznali się  
z ustaleniami Komisji Rewizyjnej do-
tyczącymi skargi na działalność Wójta 
Gminy Nadarzyn. Temat przedstawił 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
radny Andrzej Jakubowski. Wyjaśnił, 
że skargę wniesiono 28 grudnia 2015 
roku. Dotyczyła ona pięciu kwestii 
związanych z drogą Graniczną w 
miejscowości Wolica. Jak wyjaśnił 
chodziło o spór sąsiedzki. Mieszkań-
cy mają dojazd do własnych posesji, 
jednak droga Graniczna jest mało 
komfortowa, wąska i kręta. Zwycza-
jowo dojeżdżali „z drugiej strony” 
poprzez tereny sąsiadów o ten dojazd 
toczy się spór. Wraz z pogorszeniem 

relacji sąsiedzkich sytuacja przejazdu 
przez prywatne działki się zmieniła. 
Zgodnie z poradą Wójta gminy spra-
wa ustalenia służebności drogi zosta-
ła skierowana do sądu i nie zapadł 
jeszcze wyrok. Skarżąca wyjaśniła, że 
odkąd mieszka w tym miejscu (około 
20 lat) nie było problemu z przejaz-
dem tą drogą. Problem pojawił się 
wraz z sąsiedzkimi nieporozumienia-
mi. Utrudnionym przejazdem umow-
ną drogą zajął się zastępca wójta, To-
masz Muchalski i podjął się mediacji. 
Jednak mieszkanka gminy, nie jest 
skłonna do ustępstw i porozumienia 
się z pozostałymi sąsiadami. Właści-
cielka spornego gruntu - stwierdziła, 
że jest to jej prywatna sprawa, spra-
wa między mieszkańcami i nie życzy 
sobie, aby Urząd Gminy wchodził  
w jej prywatną własność – wyjaśnił 
Tomasz Muchalski.

W związku z tym jedynym prawnym 
sposobem rozwiązania sprawy jest 
albo polubowne rozwiązanie sąsiedz-
kiego sporu, albo sądowa decyzja o 
ustanowieniu służebności drogi. Rada 
Gminy Nadarzyn w sprawie zarzutów 
postawionych w skardze, po zapozna-
niu się ze stanowiskiem Komisji Re-
wizyjnej uznała skargę za bezzasadną.

Radni przyjęli projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-

cie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu baru szkolnego wraz z zaple-
czem kuchennym i pomieszczeniami 
magazynowymi w Szkole Podstawo-
wej w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 
4. Bez uwag zostały przyjęte pozosta-
łe punkty porządku obrad: w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierżawy 
części nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej własność Gminy Nadarzyn, 
położonej w obrębie i gm. Nada-
rzyn /działka nr 440/39, działka nr 
440/39, 0d0ziałka nr 2151/.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
powołania Gminnej Komisji Miesz-
kaniowej oraz uchwalenia Gminne-
go Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Nadarzyn na lata 2016 – 
2018. 

Radnych zainteresowała uchwała  
w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Nadarzyn. Na pytania odpowiadał 
inspektor do spraw ochrony środo-
wiska z referatu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki. Uchwała 
została jednogłośnie przyjęta.

red.
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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. 

I założenie rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 906  • 
• 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. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka  
korzystające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upo-
ważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy do-
starczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz  
z imieniem i nazwiskiem.  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 (pa-
wilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał 
(pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pa-
wilon 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                        12 zł             6 zł

90 dniowy imienny 
obowiązujący tylko w strefie 2                        30 zł           15 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.



2 (203) luty 2016 17

Wiadomości Nadarzyńskie

• 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.

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. 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 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 
4; 10% treningi Karate Kyokushin od 21 
grudnia 2015 r.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. 
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-
gi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna od 21 grudnia 2015r.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).

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 
i n t e r n e t o w y  
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 

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 i 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.
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71, 
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

• MG www.mg-rolety.pl;. Al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne 
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy wod-
-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie ope-
ratu wodnoprawnego.
•„MIESZKO” ul. Młochowska 50, Ro-
zalin; 5% prace remontowo-wykończeniowe, 
budowa domów, prace ziemne koparko-ła-
dowarką, 10% alarmy i monitoringi.
• BEST-SEAW ul. Młochowska 56, 
Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis 
oraz dostawa sprzętu komputerowego; 10% 
systemy monitoringu oraz systemy alarmo-
we.
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Nadarzyński kawaler Krzyża 

Wolności i Solidarności RP 

W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego w Katowi-
cach kilkudziesięciu działaczom 
opozycji z czasów PRL wręczono 
Krzyże Wolności i Solidarności. 
Jednym z kawalerów tego orderu 
został mieszkaniec naszej gminy 
Andrzej Voigt.

Podczas uroczystości, 15 stycz-
nia 2016 r. Krzyże Wolności i Soli-
darności przyznano około 50 oso-
bom. Cztery z nich uhonorowano 
pośmiertnie. W imieniu prezydenta 
Andrzeja Dudy Krzyże wręczył pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej Łu-
kasz Kamiński. Odznaczeni w latach 
1956–1989 należeli do organizacji 
niepodległościowych. Byli organi-
zatorami lub uczestnikami strajków, 
manifestacji, wydawali podziemne 
pisma, kolportowali ulotki. Niejed-
nokrotnie za swoją działalność byli 
represjonowani.
Wśród odznaczonych za działalność 
na rzecz niepodległości, suwerenno-
ści i respektowania praw człowieka 
jest Andrzej Voigt. Jako student Uni-
wersytetu Gdańskiego w latach 1985–
1989 r. związany był z Niezależnym 
Zrzeszeniem Studentów. Angażował się  
w redagowanie i rozpowszechnia-
nie ulotek na uczelni, organizowanie 
i uczestnictwo w masowych strajkach 
studenckich na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Gdańskiego. Aktyw-
nie wspierał strajki na terenie Stoczni 
im. Lenina. Organizował pogotowie 
strajkowe i strajk wspierający żądanie 
legalizacji „S” na Wydziale Ekonomiki 
Transportu Uniwersytetu Gdańskiego 
w Sopocie. Był członkiem pierwszego 
kierownictwa uczelnianego samorządu 
studenckiego na Uniwersytecie Gdań-
skim oraz Prezydentem Komitetu Na-
rodowego AIESEC Polska.
Andrzej Voigt jest absolwentem Wy-

dział Handlu Zagranicznego, Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Ukończył Field 
Study EMBA, UCLA w Los Angeles i 
Executive MBA, Donau Universitat, 
Austria. W 1990 roku był doradcą Mi-
nistra Przemysłu i Handlu w ramach 
Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości; 
w latach 1992-94 był Pełnomocnikiem 
Rządu RP ds. Założenia PAIZ (Pań-
stwowej Agencji Inwestycji Zagranicz-
nych) w Polsce, a następnie Wicepre-
zesem Państwowej Agencji Inwestycji 
Zagranicznych PAIZ. Do 2001 roku 
był członkiem Rady Senackiej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Obecnie między innymi 
Przewodniczący Rady Programowej 
Fundacji LEX NOSTRA.

„Dla takich chwili warto żyć!” ko-
mentował pan Andrzej na portalu 
społecznościowym swoje pierwsze 
emocje po otrzymaniu orderu Krzyża 
Wolności i Solidarności RP. „Bardzo 
jestem wzruszony”.
W rozmowie przyznał, że nigdy nie 
był człowiekiem pokornym i nadal 
pokorny nie jest.
- Jeśli ktoś w stosunku do mnie jest 
niesprawiedliwy, nieuczciwy i uwa-
ża, że ma na to monopol to ja nie 
pozostaję bierny – wyjaśnił Kawaler 
orderu Krzyża Wolności i Solidar-
ności RP. – Tak samo nie potrafię 
być obojętny gdy ktoś krzywdzi in-
nych. Całe życie angażowałem się 
w różne działania związane z so-
lidarnością z drugim człowiekiem  
i poczuciem wolności czy swobody  
w wyborze swoich celów życiowych.

- Myślał Pan o konsekwencji swo-
ich działań?
- Jak jest się młodym i ideowym, a my-
ślę, że do takich ludzi należałem, to o 
konsekwencjach specjalnie się nie my-
śli. Wzorem Lecha Wałęsy kiwaliśmy 
komunę, oszukiwaliśmy ją, okłamy-
wali bo musieliśmy być sprytniejsi niż 
ten system i ludzie, którzy go repre-
zentowali. To było trudne, musiałem 
działać wbrew sobie. Często wchodząc  
w relacje z ludźmi, którym tak na-
prawdę nie powinienem podawać ręki. 
Tamtych czasów nie można porów-

nywać do obecnych. Wtedy po prostu 
mordowali ludzi. Jako młody człowiek 
nie zdawałem sobie z tego sprawy.

- Czuł Pan zagrożenie ze strony 
ówczesnego ustroju?
- Wiosną 88 roku (kwiecień, maj) 
zaczął się strajk okupacyjny na 
Wydziale Humanistycznym Uni-
wersytetu Gdańskiego. Było nas 
około 500 studentów. Nocą kilka 
tysięcy funkcjonariuszy ZOMO i 
Milicji otoczyło nie tylko wydział, 
ale zablokowali również całe Polan-
ki, wszystkie drogi od Wrzeszcza 
do hali Olivii. Udało nam się pod-
słuchać ZOMO, wiedzieliśmy, że  
w nocy planowali pacyfikację. Zwró-
ciliśmy się do księdza prałata Henryka 
Jankowskiego z prośbą o negocjacje. 
Funkcjonariuszami dowodził ówcze-
sny Wojewoda Gdański generał bry-
gady Mieczysław Cygan. My studenci 
zaczęliśmy wtedy strajkować. Gdy 
pojawiła się realna groźba pacyfikacji 
studentów, mój serdeczny przyjaciel 
Jacek Merkel zorganizował strajk w 
Stoczni Lenina. Był to strajk solidar-
nościowy w stosunku do studentów. 
Do tej pory jest spór z Lechem Wałę-
są o to, kto ten strajk rozpoczął. Taka 
jest prawda historyczna, doskonale 
to pamiętam. Dotąd zastanawiam się 
komu zależy na pomniejszaniu roli 
studentów. Nota bene studenci nie 
zostali dopuszczeni i nie uczestniczyli 
w obradach okrągłego stołu. Wywo-
łało to w naszym środowisku duże 
oburzenie i rozczarowanie.

- Jak wyglądała codzienność mło-
dych ludzi, wiernych swoim prze-
konaniom i ideom wolnościowym?
- Poza nauką były nieformalne, nie-
legalne spotkania w gronie zdelega-
lizowanych członków Solidarności 
na Uniwersytecie Gdańskim. To były 
głównie spotkania natury programo-
wej. Zastanawialiśmy się co zrobić z 
Polską, która gospodarczo się po pro-
stu wali. Moim zdaniem były w tym 
gronie osoby znakomicie przygoto-
wane do zarządzania gospodarką.

- Jak Pan ocenia obecne relacje między 
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dawnymi członkami Solidarności?
- Absurdalne są dziś dla mnie te kłót-
nie starszych panów. Kaczyńscy nie 
mogą się wyprzeć tamtych czasów. 
Ś.p. Lech Kaczyński był blisko Le-
cha Wałęsy i wtedy byli jednością. 
Nigdy nie słyszałem żadnego ataku 
Ś.p. Lecha Kaczyńskiego na młodego 
Wałęsę w tym czasie. Dziś dawnych 
działaczy solidarnościowych powin-
no więcej łączyć niż dzielić. Młode 
pokolenie kompletnie nie rozumie  
o co w tym chodzi.

- Jak Pan trafił do naszej gminy?
- To był zupełny przypadek. Przeszło 
20 lat temu mój kolega i współpra-
cownik powiedział, że pod Warszawą 
są przepiękne działki do kupienia. 
Przekonywał, że jako pracujący w 
Warszawie powinniśmy dbać o higie-
nę pracy, życia i mieszkać poza stoli-
cą. Przyjechałem, obejrzałem dział-
kę i ogromnie mi się spodobało. 
Najpierw zdecydowałem że kupuję. 
Potem martwiłem się skąd wziąć na 
to pieniądze. W 1995 roku zdecydo-
wałem że wybuduję dom, sam go po 
części projektowałem. Pierwsza zima 
była koszmarna. Bardzo ostre mrozy 
wodociąg położony był zbyt płytko 
i zamarzł jakoś przed Bożym Naro-
dzeniem. Wszystko było zamrożone 
do kwietnia, musieliśmy wozić wodę  
w beczkach. Gdy zelżały mrozy wodo-
ciągi puściły nam wodę wężami górą.

- Mieszkał Pan w różnych miej-
scach w kraju i zagranicą, jak  
z perspektywy tych doświadczeń 
postrzega Pan Nadarzyn?
- Gmina Nadarzyn się niewiarygod-
nie rozrasta. Nie lada sztuką jest za-

rządzać gminą, w której liczba miesz-
kańców wzrosła o jakieś 50 procent 
w przeciągu ostatnich 10 – 15 lat. Bu-
dowane są nowe chodniki, coś co jest 
bardzo ważne zadaszone przystanki. 
Właśnie takie drobne rzeczy decydu-
ją o tym, czy dba się o mieszkańców 
czy nie. Ludzie nie mogą moknąć. 
Dużo mieszkańców jeździ autobu-
sami. Moim zdaniem połączenia są 
bardzo dobre, chociaż w godzinach 
szczytu mogłyby jeździć częściej niż 
co godzinę. Korki z Wólki Kosow-
skiej na ul. Rolnej są deprymujące. 
Budowa wiaduktu bardzo usprawni 
życie mieszkańcom Kajetan i Szamot. 
Najlepszym dowodem na dobre za-
rządzanie gminą jest to, że Nadarzyn 
plasuje się w czołówce najbogatszych 
gmin na Mazowszu.

- Wysokie miejsce zawdzięczamy 
wysokim zarobkom mieszkańców…
- Nieprawda. Ci dobrze zarabiający 
ludzie nie przeprowadziliby się tutaj, 
nie budowali by tutaj domów, jeśli nie 
byłoby sprzyjającego otoczenia. Infra-
struktury na odpowiednim poziomie.

- Dobrze się tutaj Panu mieszka?
W gminie odpukać jest bezpiecznie. 
Na przestrzeni 20 lat tylko raz coś mi 
zginęło z podwórka – rowerek dziec-
ka. Gdy zdarzały się niebezpieczne 
sytuacje lokalna policja bardzo szyb-
ko przyjeżdżała i interweniowała. Są 
patrole i są widoczne. Mnie się tutaj 
bardzo dobrze mieszka. Bardzo so-
bie chwalę relacje międzyludzkie. 
W dużej mierze jest to zasługą du-
żej grupy ludzi, która mieszka tutaj 
od pokoleń. Ci ludzie i ich posta-
wa sprawiają, że czuję się tutaj jak  

u siebie w domu rodzinnym. To dobre 
miejsce, aby osiąść i założyć rodzinę. 
Świetna infrastruktura rekreacyjna, 
w promieniu dziesięciu kilometrów 
jest chyba pięć kąpielisk. Ogromna 
infrastruktura shoppingowa, kina, to 
wszystko sprawia, że to centrum War-
szawy jeździ do nas a nie my do sto-
licy. Przy okazji wszędzie jest zielono, 
można pójść na grzyby, łowić ryby. 
Po drugiej stronie mojego domu pasą 
się krowy, co jest niewiarygodne bio-
rąc pod uwagę, że od Pałacu Kultury 
dzieli mnie zaledwie 28 kilometrów. 
To wszystko wpływa na jakość życia.

- Czy dzisiejsza Polska jest taką o jaką 
Pan walczył jako młody człowiek?
- W dużej mierze moje marzenia się 
spełniły. Wtedy walczyłem o to żeby 
nie pęknąć pewnego dnia i nie powie-
dzieć sobie, że w takim razie ułożę 
sobie życie gdzie indziej. Żeby się nie 
poddać i nie wyjechać z kraju. Wtedy 
zjawisko to było powszechne wśród 
ludzi wykształconych. Dziś jeżdżąc 
po świecie naprawdę jestem dum-
ny z tego, że jestem Polakiem. Gdy 
rozmawiamy na tematy polityczne, 
mam olbrzymią satysfakcję, że mogę 
powiedzieć „tak ja byłem jednym z 
tych, którzy swoje ziarenko do tego 
dołożyli”. Ten krzyż, który otrzyma-
łem od Prezydenta RP – chciałem 
zauważyć, że wniosek do IPN złoży-
ły ponad dwa lata temu organizacje 
Solidarnościowe, a standardowo we-
ryfikacja w Instytucie jest długotrwa-
ła – właśnie ten krzyż jest dowodem 
moich czynów w tamtych latach.
Dziękuję za rozmowę.

Ref. promocji

Panu 
Józefowi Pawłowi 

Hołownia 
Wiceprzewodniczącemu Rady Seniorów Gminy Nadarzyn 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
SIOSTRY

składają 
Przewodnicząca Rady Seniorów 

oraz Radni Seniorzy

Panu 
Józefowi Pawłowi Hołownia 
Wiceprzewodniczącemu Rady Seniorów Gminy Nadarzyn 

wyrazy ubolewania z powodu śmierci 
SIOSTRY

składają 
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, 

Wójt Gminy Nadarzyn 
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W harcerskich szeregach:
Harcerska Akcja Zimowa 

Murzasichle 2016

Wyjazd na ferie zimowe był poprze-
dzony kilkumiesięcznymi przygotowa-
niami. Zostało potwierdzone miejsce 
(„Zbójnik” w Murzasichlu), przygo-
towane szczegółowe plany pracy dla 
harcerzy i zuchów, podział obowiąz-
ków wśród kadry, rejestracja wyjazdu, 
transport, i wiele mniejszych… Całość 
zimowiska to 110 osób z Nadarzyń-
skiego SDHiZ „Wataha” oraz zaprzy-
jaźniona drużyna z Raszyna „Rogate 
Dusze”. Jako pierwsi wyjechali harcerze 
starsi i wędrownicy pod dowództwem 
dh. Filipa 30 stycznia wieczornym po-
ciągiem, główna grupa wyruszyła naza-
jutrz autobusami. 
 Podczas tegorocznego zimowiska na-
szym celem było poznanie najwyższych 
szczytów świata określonych jako „Ko-
rona Ziemi”. Każdego dnia harcerze 
mieli okazję zmierzyć się ze swoimi sła-
bościami w drodze do celu. Swą „wę-
drówkę” rozpoczęli od spotkania z ra-
townikami TOPR, którzy uchylili rąbka 
swych górskich doświadczeń. Kolejne 
dni to podróż z kontynentu na kon-
tynent i zdobywanie szczytów: Góra 
Kościuszki, Mont Blanc, Kilimandżaro, 
Denali, Aconcagua i Mount Everest 
.Kolejnym ważnym elementem obrzę-
dowości będzie poznanie ważnych syl-
wetek alpinistów. Wszystko to na bazie 
gier, quizów, podchodów, prezentacji 
i tajemniczych wieczorów. Harcerze 
zdobyli nowe sprawności i stopnie, dla 
kilku był to też wyjątkowy czas złożenia 
Przyrzeczenia Harcerskiego. 
 Zuchy przechodząc przez drzwi zacza-
rowanej szafy trafiły do Narnii - krainy 
Aslana. Po otrzymaniu listu od fauna 
Tumnusa, z prośbą o pomoc w walce  
z Białą Czarownicą wyruszyły na po-
szukiwanie lwa Aslana. To była przygo-
da!... Walka z czasem, czujność wobec 
przeciwników, wszechobecność szpie-
gów złej królowej. Zdobywano odpo-
wiedni ekwipunek (miecz, łuk, eliksir). 
Udało się odnaleźć króla i odnieść zwy-
cięstwo. 
 Był też czas na narty, łyżwy (fot. po-
wyżej), na wycieczkę do muzeum i na 

Krupówki w Zakopanem, na wspólną 
modlitwę i radość z bycia razem. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy wsparli nasz 
wyjazd. Można przyjrzeć się bliżej na-
szym poczynaniom na blogu zimowi-
ska: zimowisko-wataha2016.blogspot.com

Dzień Myśli Braterskiej
 22 lutego to święto skautingu i harcer-

stwa. Harcerze z Hufca ZHP Pruszków 
zebrali się na uroczystym apelu, wśród 
wyróżnionych znalazło się ośmioro har-
cerzy z „Watahy”, należy podkreślić, że 
tytuł „Młodego Talentu Harcerskiego” 
otrzymała dh. Anna Murzynowska – dru-
żynowa „Wilków”, a list pochwalny od 
Naczelnika ZHP phm. Filip Skorek dru-
żynowy „Wilczych Łap” w Młochowie.

Kampania bohater
19 lutego nasz Szczep rozpoczął kam-

  
  1% podatku należnego - zapraszamy do przekazania 

jako wsparcie dla „Watahy”

Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych „Wataha” 

panię bohater, jest to szereg działań 
mających na celu poznanie wydarzeń 
i postaci walczącego podziemia końca 
II Wojny Światowej i lat powojennych. 
Historia mówi, że bohaterowie ci żyli 
„prawem wilka”;  my jako Szczep „Wa-
taha” chcemy się identyfikować z tymi 
niezłomnymi ludźmi, których życiory-
sy w wielu przypadkach związane były  
z harcerstwem. Dlatego też chcemy jako 
Szczep przyjąć imię „Żołnierzy Wyklę-
tych” W ramach kampanii poszczególne 
drużyny przystąpią do przyjmowania 
imion bohaterów dla swoich jednostek. 
Kampanię inaugurujemy 1 marca  
w Święto Żołnierzy Wyklętych 
Mszą św. w kościele św. Klemensa  
w Nadarzynie o godz. 18.00, a na-
stępnie apelem Szczepu. 

 
Ks. Jarosław Kuśmierczyk
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Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna ,,Szansa’’

ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn
tel. 690 343 341

                                                  info@npppszansa.pl,www.npppszansa.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa” w Nadarzynie
Od jesieni 2015 w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26 rozpoczęła działalność Niepubliczna  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa”. Została ona wpisana do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 6 /SN/ 2015. 
Główną misją Poradni jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz pomoc w tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju osobowego każdego człowieka.
Pomocą służą następujący specjaliści: psychologowie, logopedzi i neurologopedzi, pedagodzy, 

terapeuci integracji sensorycznej oraz arteterapeuci. 
Mają do dyspozycji odpowiednio wyposażone gabinety i sale do zajęć specjalistycznych.

Poradnia realizuje różnorodne zadania, a w szczególności:
• diagnozowanie i wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, gotowości szkolnej, 
odraczaniu obowiązku szkolnego, specyficznych trudnościach w nauce i ustalanie przyczyn 
tych trudności, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do specyficznych trudności dziecka,

• konsultacje i porady specjalistów,
 • prowadzenie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej,

 • szkolenia w formie wykładów, seminariów, warsztatów,
• opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych.
Z pomocy Poradni mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli, 

a przede wszystkim rodzice i nauczyciele. 
Zgłoszenia przyjmujemy codziennie w godzinach 8.00 – 16.00. 

Zapraszamy.
05-830 Nadarzyn, 
ul. Wiśniowa 26 
tel. 690 343 341, 

22 729 92 81
info@npppszansa.pl, 
www.npppszansa.pl
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Malkontent ponownie udowodnił, że 
nie cofnie przed się żadną niegodzi-
wością. Tym razem na „hejterską” listę 
dąsalskiego trafili Harcerze z naszego 
szczepu „Wataha”. Jakby tego było 
mało, rodzimy chimeryk „obrabia tyły” 
gminnych sportowców.

Awantura o „Skautów”

Wójt dostał „Laskę Skautową”,  
a już zazdrosny grymaśnik wytoczył 
na gminną młodzież działa. Przeszka-
dza męczyduszy, że harcerstwo pozy-
tywnie oceniło współpracę z gminą. 
Młodzi ludzie za otrzymane wsparcie 
i życzliwość odwdzięczyli się przy-
znając Wójtowi najwyższe odzna-
czenie. Rozjuszyli tym Malkontenta 
nie na żarty. Po uroczystości wręcze-
nia „Skautowej Laski” do Komendy 
Chorągwi Stołecznej ZHP w Warsza-
wie wpłynęło pismo z pytaniem za 
co Wójta tak doceniono? Malkontent 
utrzymuje, że wysłał „prywatną kore-
spondencję”.
Kpina - to chyba najodpowiedniej-

sze słowo. Prywatnie, to można wy-
słać kartkę z wakacji lub list na adres 
domowy. Wiadomo, że pismo wysła-
ne na adres urzędu, organizacji czy 
firmy jest oficjalną korespondencją. 
Tym bardziej, że Malkontent na od-
powiedź czekał jako „redakcja” do 
czego sam się przyznał w swojej pu-
blikacji. 
 Zdaniem Malkontenta harcerze  

z „Watahy” są winni; odznaczenia 
Wójta Nadarzyna, poważnego trak-
towania otrzymanej korespondencji, 
ujawnienia haniebnych (moim zda-
niem) działań Malkontenta oraz udo-
stępnienia publicznie treści oficjalnej 
korespondencji. Za karę Malkontent 
powinien obrazić się na harcerzy i nie 
prosić ich o udział w imprezach, któ-
rych będzie organizatorem!

Szczep „Wataha” tworzą 
dzieci i młodzież 

z terenu gminy

Największą, moim zdaniem nie-
godziwością jest to, że Malkontent 
dziś oczernia „Watahę”, a za mie-
siąc zapuka do harcerskich drzwi i 
poprosi młodych ludzi o pomoc. 
W Internecie dąsalski ubliża dzie-
ciom mieszkańców gminy. W świe-
cie realnym patrzy się ich rodzi-
com w oczy i prosi o uświetnienie  
organizowanych przez niego obcho-
dów.

Nie trzeba wyjaśniać jak wiele dobre-
go w gminie robią harcerze. Mamy 
grupę niemal dwustu młodych, am-
bitnych ludzi zrzeszonych w siedmiu 
drużynach harcerskich. Są wzorem 
dla młodszych i starszych.

Najpodlejszym dotąd czynem Mal-
kontenta było wikłanie harcerzy w 
polityczne rozgrywki. Pamiętać nale-
ży, że ZHP i ludzie spod znaku krzyża 
harcerskiego i lilijki od początku ist-
nienia otaczani byli opieką państwa. 
Pierwszym Protektorem ZHP był 
Józef  Piłsudski, po nim kolejni pre-
zydenci RP. Nasi harcerze nie tylko 
dodają splendoru uroczystościom pa-
triotycznym, podczas których wysta-
wiają warty honorowe. Organizują i 
współorganizują imprezy jak Gminna 
Gra Powstańcza w ramach Zdrowia 
na Kółkach. Integrują środowisko 
rówieśnicze poprzez rajdy, wycieczki, 
zimowiska. 
Z zapałem uczestniczą w okolicz-

nościowych akcjach charytatyw-
nych, okolicznościowych jak np. 
świąteczne zbiórki żywności. Tej 
pięknej tradycji i naszej młodzieży 
gminnej nie można tak sobie deptać  
i wykorzystywać do politycznych wo-
jaczek!

Teraz pora na sport

Dotąd nieskłóconym i nieatako-
wanym przez Malkontenta środowi-
skiem w naszej gminie byli sportowcy. 
Tu i ówdzie słyszało się jak Mal-
kontent złorzeczy na lokalne kluby 
sportowe. Wygląda na to, że chce 
zniszczyć i namieszać także w tym 
środowisku. Najwyraźniej nie w smak 
mu, że nasi sportowcy odnoszą suk-
cesy. Młodzież garnie się do sportu, 
a zaplecze treningowe jest dobrze 
rozwinięte. Długotrwałe inwesto-
wanie w aktywność fizyczną dzieci  
i młodzieży przynosi widoczne osią-
gnięcia. Jak każdy rozwijający się ob-
szar życia gminy także sport wcześniej, 
czy później musiał stać się obiek-
tem ataków marudy. Coś tak czuję, 
że wkrótce pisarzyna podający się 
za rzetelnego, doniesie o kontrolach  
w GLKS-ie i LKS Orzeł. Swój wkład 
w wysłanie kontroli - skromnie pomi-
nie. Znów będziemy czytali o skanda-
lu, korupcji czy groźbie likwidacji tym 
razem szkoły patronackiej Siatkar-
skich Ośrodków Szkolnych (S.O.S.)  
w Nadarzynie czy rezygnacji Legii z 
naszych piłkarskich przedszkoli.

Polityczne ataki na władze gminne 
choć nieprzyjemne, to jednak wią-
żą się ze sprawowanym urzędem. 
Jednak nie wciągajmy do politycz-
nej walki mieszkańców gminy: stra-
żaków, harcerzy, księży, muzyków, 
czy sportowców. Mam nadzieję, 
że gdy wszystko wiosną rozkwit-
nie, radosny nastrój udzieli się 
nie tylko mieszkańcom gminy, ale  
i Malkontentowi.

AntyMalkontent
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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 zo-

staną Państwo przekierowani do ma-
teriałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także 
do odwiedzania strony 

Gminy Nadarzyn: 
 www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 

forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl

Zapraszamy do oglądania materia-
łów filmowych z uroczystości, imprez 

sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji 

iTVNadarzyn 

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/dni wolne 9.00 - 21.00

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Szanowni Państwo,
z dniem 1 lutego br., wprowadzone 

zostały zmiany w Regulaminie Pracy 
Straży Gminnej w Nadarzynie. 

W myśl nowych zapisów służba 
pełniona jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00 – 22:00, 

natomiast w dni wolne 
w godzinach 9:00 – 21:00, 

jednak godziny te mogą ulegać 
zmianie w zależności od wystę-

pujących potrzeb (zabezpieczenia 
imprez, uroczystości itp.).

W dni powszednie jednostka stra-
ży jest otwarta do godz. 16:00, a po 
tym czasie zgłoszenia przekierowane 
zostają na telefon komórkowy znaj-
dujący się z dyspozycji załogi znaj-
dującej się w terenie. Informacja taka 
wywieszona jest również na drzwiach 
budynku straży. W podobny sposób 
wygląda służba w dni wolne, gdzie  
w siedzibie straży nie ma dyżurnego, 
a zgłoszenia należy przekazywać dro-
gą telefoniczną. Oczywiście pozosta-
je też droga mailowa, a koresponden-
cja odbierana jest w dni powszednie 
do godz. 16:00, jednak w przypadku 
konieczności podjęcia natychmiasto-
wych czynności najwłaściwsze jest 
zgłoszenie telefoniczne.

Powyższe zmiany pozwolą na skie-
rowanie większej ilości służb patro-
lowych w miejsca, które zarówno  
z własnej wiedzy, jak też na pod-
stawie Państwa zgłoszeń wymagają 
szczególnego nadzoru.
Kolejny zadaniem, jakie stoi przed 

funkcjonariuszami jest odławianie 
wałęsających się zwierząt a następnie 
ustalanie ich właścicieli przy pomo-
cy czytnika, o ile dane zwierzę po-
siada wszczepiony chip. Zwierzęta, 
w przypadku których identyfikacja 
właścicieli nie jest możliwa zostają 
odwiezione do schroniska wyzna-
czonego na podstawie stosownych 
porozumień z Urzędem Gminy  
w Nadarzynie.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 
77 kodeksu wykroczeń ten, kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.
Powyższe oznaczać może, że prócz 

poniesienia kosztów odłowienia oraz 
transportu zwierzęcia, a także jego 
przebywania w schronisku, w stosun-
ku do osoby odpowiedzialnej mogą 
zostać wyciągnięte konsekwencje na 
podstawie cytowanego przepisu usta-
wy. Nie w każdej sytuacji właściciel 
psa odpowie za jego niebezpieczne 
zachowanie, należy pamiętać również 
o treści art. 78 kodeksu wykroczeń, 
zgodnie z którym kto przez drażnie-
nie lub płoszenie doprowadza zwie-
rzę do tego, że staje się niebezpieczne 
podlega karze grzywny do 1000 zł 
albo karze nagany. 
W myśl art. 166 tegoż kodeksu ten, 

kto w lesie puszcza luzem psa, poza 
czynnościami związanymi z polowa-
niem, podlega karze grzywny albo 
karze nagany.

Kolejnym niebezpieczeństwem, jakie 
niesie za sobą niewłaściwe zabezpie-
czenie miejsc, w których przebywają 
Państwa pupile może być koniecz-
ność poniesienia kosztów wynika-
jących ze szkód jakie powstały np.  
w wyniku zdarzenia drogowego spo-
wodowanego przez zwierzę, które 
wbiegło na ulicę i z tej przyczyny na-
stąpiła kolizja, czy też wypadek. 
Wśród wielu przepisów obowiązują-

cych w polskim prawodawstwie mo-
gących mieć ścisły związek z niewła-
ściwym zabezpieczeniem zwierzęcia, 
kodeks karny również określa odpo-
wiedzialność w przypadku, gdy zwie-
rzę dokona zniszczeń (art. 288 § 1 
kodeku karnego lub 124 § 1 kodeksu 
wkroczeń – kwalifikacja uzależniona 
jest od wysokości wyrządzonej szko-
dy), jak też spowoduje uszczerbek na 
zdrowiu poprzez np. pogryzienie (art. 
156 lub 157 kodeksu karnego).

Apeluję więc do Państwa o podjęcie 
wszelkich stosownych działań, które 
zapobiegną znajdowaniu się zwierząt 
bez należytej opieki i nadzoru. 
Zachęcam do odwiedzenia strony:
http://www.toz.pl, gdzie znajduje się 

bardzo wiele ciekawych i przydatnych 
informacji.
Czekamy na Państwa zgłoszenia za-

równo w kwestii omawianej wyżej jak 
też w innych sprawach, które mogą 
być rozpatrywane w ramach posiada-
nych uprawnień.
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

• W dniu 15 stycznia 2016 r. 
policjanci z Nadarzyna zostali we-
zwani na interwencję do serwisu po-
jazdów użytkowych, gdzie w niewy-
jaśnionych okolicznościach zniknęło 
urządzenie diagnostyczne o wartości 
blisko 20 tys. zł. W trakcie wyjaśnia-
nia zdarzenia policjanci ustalili, że 
urządzenie było „podpięte” do na-
prawianego ciągnika siodłowego, 
przy którym podczas naprawy poza 
pracownikami serwisu, przebywał 
jedynie kierujący. W rozmowie z po-
licjantami 34-letni Bartosz S. zaprze-
czył, aby miał cokolwiek wspólnego 
z zaginięciem urządzenia. jednak 
podczas skrupulatnego sprawdzenia 
wnętrza ciągnika siodłowego, poli-
cjanci odnaleźli sprytnie ukryty pod 
siedzeniem kierującego moduł urzą-
dzenia, jednakże bez ważnego ele-
mentu w postaci kabla połączenio-
wego. Bartosz S. zaprzeczył, aby to 
on umieścił moduł urządzenia w sa-
mochodzie, wskazując jednocześnie 
na możliwość zaistnienia prowokacji 
ze strony pracowników serwisu. Nie 
dając wiary tłumaczeniom, funkcjo-
nariusze dokonali zatrzymania męż-
czyzny, a następnie przewieźli go do 

komisariatu. Podczas sporządzenia 
dokumentacji z zatrzymania Bartosz 
S. przyznał się do kradzieży urządze-
nia i wskazał, że kabel połączeniowy 
ukrył w ciągniku siodłowym. Okaza-
ło się, że mężczyzna odkręcił jeden  
z głośników i pod nim schował ów 
kabel. Podejrzany usłyszał zarzut do-
konania kradzieży i w trakcie czyn-
ności z jego udziałem, poddał się 
dobrowolnie karze uzgodnionej z 
Prokuratorem. 
• W dniu 28 stycznia 2016 r. 
wieczorem w Komisariacie Policji  
w Nadarzynie złożone zostało za-
wiadomienie o kradzieży telefonu 
komórkowego wartości około 1.000 
zł. Pokrzywdzony w tej sprawie ze-
znał, że kilka godzin wcześniej był u 
fryzjera w Rozalinie, gdzie odwiesił 
na wieszak kurtkę z telefonem w kie-
szeni. Dopiero po powrocie do domu 
zauważył brak telefonu i przypomniał 
sobie innego klienta zakładu fryzjer-
skiego, który wychodząc zabierał  
z tego samego wieszaka swoje okry-
cie. a po pośpiesznym odjeździe sa-
mochodem Alfa Romeo spowodował 
na drodze kolizję. Ponadto pokrzyw-
dzony wskazał, że lokalizując aktu-
alne położenie skradzionego telefo-
nu, natrafił ponownie na samochód 
wymienionego mężczyzny, stojący  
w okolicy miejsca logowania się tele-
fonu. Następnego dnia rano policjan-
ci 
przystąpili do realizacji sprawy, do-

konując przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych zajmowanych przez 
właściciela wskazanego pojazdu. 
Mężczyzną tym okazał się Juraj L. ob. 
Słowacji, u którego policjanci odna-
leźli skradziony telefon. Zatrzymany 
twierdził początkowo, że nabył on te-
lefon za kwotę 200 zł. od nieznanego 
mężczyzny, po czym przyznał się do 
jego kradzieży. Podejrzanemu na po-
czet przyszłych kar zajęto mienie ru-
chome w kwocie 500 zł., a wysokość 
kary uzgodniono z prokuratorem. 

W styczniu 2016 r. funkcjonariusze 
KP w Nadarzynie dokonali ponad-
to zatrzymania osoby podejrzanej 
o dokonanie kradzieży pieniędzy na 
szkodę pracodawcy, trzech sprawców 
kierowania samochodem w stanie 
nietrzeźwym, osoby kierującej pojaz-
dem mechanicznym wbrew decyzji 
o cofnięciu uprawnień do kierowania 
oraz osoby poszukiwanej nakazem 
doprowadzenia. 

 Niepokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, pro-

szę zgłaszać bezpośrednio 
do Dyżurnego Komisariatu Policji 
w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 

81 77 lub 22 6046875.

Fundacja Kultury Informacyjnej zaprasza na 

zaprasza na spotkanie literacko-muzyczne
NADARZA NAM SIĘ ŚPIEWU OKAZJA

Wystąpią
Jerzy Paruszewski, Bogdan Szymańczak

3 marca 2016, g. 18.30
Centrum Edukacyjne (Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26)

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

Krzysztof Hamernik 
- Naczelnik OSP Nadarzyn

•	 1.01.2016 r. udział zastępu w ga-
szeniu tui w Nadarzynie przy ul. 
Rolnej. Na miejscu obecna była 
także Policja z Raszyna.

•	 8.01.2016 r. udział zastępu w wy-
jeździe do fałszywego załącze-
nia się alarmu czujki pożarowej  
w MAXIMUSIE.

•	 8.01.2016 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
kolizji drogowej oraz posprzą-
taniu jej skutków w Nadarzynie 
przy alei Katowickiej na wysoko-
ści firmy 3M. Na miejscu obecne 
były także: PSP Pruszków oraz 
WRD Pruszków. 

•	 10.01.2016 r. udział zastępu  
w wyjeździe do fałszywego załą-
czenia się alarmu czujki pożaro-
wej w MAXIMUSIE.

•	 14.01.2016 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru budynku 
jednorodzinnego w Nadarzynie 
przy ul. Błońskiej. Na miejscu 
obecne były także: PSP Prusz-
ków, OSP Młochów, OSP Ra-
szyn, Pogotowie Energetyczne 
oraz Policja z Nadarzyna. 

•	 16.01.2016 r. udział zastępu  
w zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia kolizji drogowej oraz 
posprzątaniu jej skutków, w Sza-

motach przy ul. Nadarzyńskiej. 
Na miejscu obecna była również 
Policja Nadarzyn.

•	 16.01.2016 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru rozdzielni 
elektrycznej w domu jednoro-
dzinnym w Nadarzynie przy 
ul. Kajetanowskiej. Na miejscu 
obecne były również: PSP Prusz-
ków oraz Policja z Nadarzyna.

•	 18.01.2016 r. udział zastępu  
w zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia kolizji drogowej oraz po-
sprzątaniu jej skutków w Nada-
rzynie przy alei Katowickiej. 
Na miejscu obecne były rów-
nież PSP Pruszków oraz WRD  
Pruszków.

•	 18.01.2016 r. udział zastępu  
w zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia kolizji drogowej oraz 
posprzątaniu jej skutków w Wo-
licy przy alei Katowickiej. Na 
miejscu obecny był także WRD 
Pruszków.

•	 23.01.2016 r. udział zastępu  
w wyjeździe do załączonej czujki 
gazu w domu jednorodzinnym  
w Starej Wsi przy ul. Borówkowej. 

•	 28.01.2016 r. udział zastępu  
w usuwaniu zwalonego drzewa  
z ulicy Brwinowskiej w Starej Wsi. 

•	 28.01.2016 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru budynku 
garażowego wraz z samocho-
dem osobowym w Ruścu przy  
ul. Promienistej. Na miejscu 
obecne były także: PSP Prusz-
ków, OSP Młochów.

•	 30.01.2016 r. udział 3 druhów  
w szkoleniu prowadzonym 
przez Komendę Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie 
z ewakuacji i resuscytacji straża-
ka w ubraniu bojowym w całym 
sprzęcie. 

 ZAPRASZAMY 
do odwiedzania nadarzyńskiej 

Izby Pamięci 
- mieszczącej się 

w siedzibie OSP Nadarzyn 
przy ul. Warszawskiej 15 

(I piętro)po uprzednim umówieniu 
telefonicznym 605 251 586

z opiekunem Izby 
p. Leonem Giżyckim
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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
Żłobek w Ruścu                               22 724 50 66
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 „Bajkowy Lasek”         502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  519 743 727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      502 936 482
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; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169;
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 ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.                  w. 190,191
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 
Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00

  Ważne telefony
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, 
ul. Krótka 7): przyjmie ucznia, 

zatrudni fryzjerkę, zatrudni 
manikiurzystkę (lub podnajmie 

stanowisko). 
Tel. 664 551 498

Pracownia protetyczna 
w Nadarzynie. 

Ekspresowa naprawa protez. 
Tel. 502 142 219

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio korepetycji z matematyki  

i fizyki. Tel. 503 790 338

Doświadczony lektor udziela lekcji 
jęz. angielskiego na wszystkich 

poziomach zaawansowania, w tym:
- przygotowanie do egzaminów: 

gimnazjum, matura
- przygotowanie do egzaminów TOEIC, 

TOEFL, FC, ACE, CPE, inne.
- korepetycje, konwersatoria

indywidualne podejście, skuteczność.
Przystępna cena.

Kontakt: 665 166 990

Nauczyciel matematyki udzieli 
korepetycji na każdym poziomie.

Tel. 734 711 362

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

SOLIDNIE

Pogotowie ogrodnicze: 
wycinki i formowanie drzew, zakładanie trawników sianych 

i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, 
zakładanie ogrodów zimowych, sadzenie roślin. 

Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe, odśnieżanie. 
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 

Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Poszukuję opiekunki do dwójki dzieci w wieku 4 i 5 lat. Odbiór 
z przedszkola w Rozalinie (dom blisko przedszkola) od godziny 16 

do ok. 18. Oczekiwana całodniowa dyspozycyjnosc 
na wypadek choroby i 1 m-c wakacji dzieci  (w godz.8 - 17).

 Zainteresowana jestem dłuższą współpracą.  
Więcej informacji pod nr. tel 511 227 313 lub e-mail ewelka@wp.eu

Cyklinowanie, 
układanie parkietów, desek, paneli, 

renowacja parkietów i schodów. 
Tel. 602 828 088 

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie zatrudni 
ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc fryzjerską. Tel. 606 132 233

Poszukuję pieca węglowego z dmuchawą. Tel: 696 565 954
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Rozliczenia podatku VAT
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Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa 
zaprasza na zajęcia rodziców zapisy

 Tel. 605 45 86 39

Sprzedam piec c.o 20 kw - żeliwny niepalony 
(typ śmieciuch). Tel. 728 514 968

Zatrudnię kucharza (mężczyznę) do kuchni szkolnej 
w Nadarzynie Tel. 698 658 313

Potrzebne kobiety do pracy w ochronie. 
Tel. 502 434 693
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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

ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Zwracamy się z  prośbą 
o zadeklarowanie 1% podatku 
na rzecz Parafialnego Caritas

Deklaracja PIT - 37:
- w pkt. 131 należy wpisać 

TYLKO numer 
KRS; 0000225750

- w pkt. 133 wpisać PZC 
w Parafii Św. Klemensa 

w Nadarzynie,
- w pkt. 134 koniecznie 

zaznaczyć  X  

Dziękujemy za zrozumienie 
i gotowość do niesienia pomo-
cy najbardziej potrzebującym.

Z radością informujemy, że  
w styczniu 2016 Sakrament Chrztu 
przyjął: Michał Mierzejewski,

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w styczniu 2016 zawarły nastę-
pujące osoby: 
Piotr Walenta – Katarzyna Jach, 
Z przykrością informujemy, że 

w styczniu 2016 odeszli z naszej 
Parafii:śp. Antoni Szydłowski,  
śp. Halina Zdzebel,  
śp. Antoni Judycki.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach  
o zmarłych z naszych rodzin.

Wielki Post
Rozpoczął się Wielki Post.  
Nabożeństwa wielkopostne  

w naszej parafii: 
Droga Krzyżowa dla dzieci 

w piątki o godz. 17.00, 
dla dorosłych po Mszy św. o 

godz. 18.00, Gorzkie żale w nie-
dzielę po Mszy św. o godz. 17.00
Ponadto w każdą kolejną niedzie-
lę Droga Krzyżowa o godz. 15.00  
w poszczególnych miejscowościach 
parafii (szczegóły na stronie parafi: 
www.parafianadarzyn.pl)
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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. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GMINY NADARZYN
zaprasza początkują-

cych i zaawansowanych                                          
do gry oraz nauki gry w brydża 

ZAJĘCIA PROWADZI 
p. ANDRZEJ NIEROBISZ

KAŻDA ŚRODA OD GODZ. 
16:00 CZYTELNIA - 

(wejście od strony ronda)
Zapraszamy

Dębska K.: 
Moje córki 
krowy
Marta od-

niosła sukces 
w życiu, jest 
znaną aktorką, 
gwiazdą popu-
larnych seriali. 
Pomimo sła-
wy i pieniędzy, 

wciąż nie może ułożyć sobie życia. 
Samotnie wychowała dorosłą już 
córkę. W przeciwieństwie do swojej 
silnej i dominującej starszej siostry, 
Kasia jest wrażliwa i ma skłonność 
do egzaltacji. Pracuje jako nauczy-
cielka, jej małżeństwo jest dalekie 
od ideału. Mąż Kasi to życiowy nie-
udacznik, który bezskutecznie poszu-
kuje pracy. Siostry nie przepadają za 
sobą, ale nagła choroba matki zmu-
sza je do wspólnego działania. Mu-
szą zaopiekować się ukochanym, ale 
despotycznym ojcem. Marta i Kasia 
stopniowo zbliżają się do siebie i od-
zyskują utracony kontakt, co wywo-
łuje szereg tragikomicznych sytuacji. 

ERIKSSON K.: 
Przeszłość czeka
Wyróżnienie przy-

chodzi nieocze-
kiwanie. iemdzie-
sięcioczteroletni 
profesor Bertram 
von Ohler wraca z 
porannego spaceru 
i dowiaduje się, że 
otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie 
medycyny. Wiadomość wywołuje burzę 
emocji na spokojnej uliczce zamożnej 
podmiejskiej dzielnicy Uppsali. Ohler 
ma wielu wrogów… Ktoś obrzuca 
jego dom kamieniami. Ktoś podrzuca 
do skrzynki pocztowej czaszkę. Chuli-
gańskie wybryki? Tak twierdzi policja. 
Ale incydenty stają się coraz bardziej 
niebezpieczne...Powieść z komisarz 

Ann Lindell z serii nagrodzonej przez 
Szwedzką Akademię Literatury Kry-
minalnej.

SIEWERT A.M.: Roślinne anty-
biotyki : sekretna broń natury.
Wszędzie wokoło czyhają na nas 

drobnoustroje i nasz układ immuno-
logiczny cały czas odpiera ich ataki. 
Kiedy jednak zarazki nas dopadną 
i kiedy już walczymy z jakąś infek-
cją, szybko sięgamy po chemiczne 
antybiotyki. Antybiotyki są jednak 
potrzebne o wiele rzadziej, niż się 
powszechnie myśli. Osłabiają nasz 
układ odpornościowy i niosą ze sobą 
ryzyko, że zarazki staną się oporne na 
działanie leku. Z tej książki dowiecie 
się, czym są antybiotyki i w jaki spo-
sób działają, o co powinniście zapytać 
lekarza, jeśli zaleci Wam antybiotyk,  
a także jak można odbudować od-
porność po przebytej kuracji anty-
biotykowej, wspomagając się ziołami  
i zdrowym odżywianiem.

INGELMAN -
-SUNDBERG 
C.: Seniorzy  
w natarciu

Co robi grupka 
emerytów, którzy 
nudzą się w domu 
opieki? Którzy nie 
mogą pogodzić się 
z jedzeniem bez 
smaku, z brakiem 
ruchu, ze złym traktowaniem i z tym, że 
cały czas się na nich oszczędza. I którzy 
przypuszczają, że lepiej im będzie w wię-
zieniu. Zakładają Emerycką Szajkę, żeby 
tak jak Robin Hood zabierać bogatym  
i rozdawać potrzebującym! Märtha, Ge-
niusz, Stina, Grabi i Anna-Greta zatrzymu-
ją się w luksusowym hotelu, żeby okraść 
kilkoro zamożnych gości. Sprawy nieco 
się komplikują i wkrótce Emerycka Szajka 
zostaje wciągnięta w rozgrywki przestęp-
czego światka. I właśnie wtedy seniorzy 
zaczynają rozkręcać się na dobre! 

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego o Bibliotece w iTVNadarzyn:

SASSON J.: Wybór Jasminy
Czasem życie wymaga od nas odwagi 
ponad nasze siły. Jasmina to nie postać 
literacka. Wszystko, co zostało opisane 
w tej książce, wydarzyło się naprawdę,  
a los głównej bohaterki współdzieliły 
setki innych kobiet. Była dumną Libanką, 
kochała wolność, ale zawsze pozostawała 
wierna tradycji muzułmańskiej, w której 
ją wychowano. Tego dnia znalazła się  
w niewłaściwym miejscu i czasie. Została 
porwana przez irackich żołnierzy 
i uwięziona w ciemnej celi, wraz  
z kilkunastoma innymi niewolnicami. 
Jasmina wiedziała, że aby odzyskać 
wolność, sama musi o nią zawalczyć 
– rozpoczęła niebezpieczną grę.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl

Jan Komasa w Kinie Nokowym
Jan Komasa - reżyser m. in. słynnej „Sali samobój-

ców” i „Miasta 44” będzie gościem Nokowego Kina. 
Pokażemy trochę już zapomnianą produkcję reżysera – „Golgotę 

Wrocławską” - obsypany nagrodami teatr telewizji,
zrealizowany w 2008 roku w ramach Sceny Faktu. „Wstrząsający, 

jeden z lepszych jaki widziałem. Bardzo dobra gra aktorska” - pisze 
o spektaklujeden z użytkowników Filmwebu. Choć spektakl opowia-
da o zwykłych ludziach, a nie żołnierzach, nieprzypadkowo pokazuje-
my go w terminie bliskim Narodowemu Dniu Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”, ponieważ przypomina straszne czasy stalinowskiego reżimu. 

Zapraszamy 4 marca (piątek) 
na godzinę 19.00. do siedziby NOK. 

WSTĘP WOLNY!!!

„Przypadek” - Marzena Trybała w NOK

Polska Akademia Filmowa, chcąc uczcić przypadającą 13 marca 2016 r. 
20. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, ustanowiła go pa-
tronem tego roku. Jest to jeden z powodów, dla którego w marcu 

pokażemy w Kinie Nokowym jeden z najlepszych jego filmów  
„Przypadek”. Zobaczą Państwo ten obraz po cyfrowej rekonstruk-
cji, w wersji z 1981 roku z przywróconymi fragmentami usuniętymi 

przez cenzurę. Innym powodem jest fakt, że jest to jeden z ulu-
bionych filmów kinonokowej ekipy i jego projekcja już od dawna 
znajdowała się w kinonokowych planach. Kolejnym fakt, że pokaz 

„Przypadku” to okazja do zaproszenia wspaniałej aktorki  
i przesympatycznej osoby – pani Marzeny Trybały, która wykreowała 

w „Przypadku” jedną z głównych ról kobiecych. 

Zapraszamy 18 marca (piątek) na godzinę 19.00 
do siedziby NOK. WSTĘP WOLNY!!!

WARSZTATY 
FILOZOFICZNE 

dla dzieci 5-7 lat 
(zawsze przed teatrzykiem)

Najbliższe odbędą się 
6 marca, godz. 15.00

temat: „Marzenia 
a rzeczywistość.”

„Położył się Dyzio na łące, przygląda się 
niebu błękitnemu i marzy ...”
Wiersz „Dyzio marzyciel” Juliana 

Tuwima zainspiruje dzieci do pod-
jęcia dyskusji na temat: Jak marzenia 
wpływają na nasze życie, czy życie jest
tym, co uczynią zeń nasze myśli (Ma-

rek Antoniusz), czy wyobraźnia zna-
czy więcej, niż wiedza parafrazując 
Alberta Einsteina? Co to jest rzeczy-
wistość, po czym ją poznajemy? Co 
jest rzeczywiste? Jaka jest definicja 
rzeczywistości, i czy istnieje jedna de-
finicja marzenia.
Na te i inne pytania, będziemy się 

wspólnie starali znaleźć odpowiedź.
Może nawet dobierzemy kolory do 

naszych marzeń…
Po zajęciach krzykniemy radosne: 

Eureka!

Więcej informacji na stronie:www.pracow-
nia-filozoficzna.pl

Prowadzi Agata Kłocińska - ab-
solwentka studiów magisterskich, 
doktorantka w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat 
pracuje z dziećmi: przede wszystkim 
jako nauczyciel, ale także jako wycho-
wawca kolonijny, animator imprez 
okolicznościowych i gier, organiza-
tor warsztatów. Ukończyła podyplo-
mowe studia pedagogiczne i odbyła 
praktyki w zakresie nauczania filozo-
fii i etyki w liceum i gimnazjum. Przez 
kilka lat prowadziła zajęcia kursowe  
z filozofii dla studentów Uniwersyte-
tu Warszawskiego. 
Od 2014 roku współpracuje z Pra-
cownią Filozoficzną Eureka. Inte-
resuję się filozofią religii i dialogiem 
międzyreligijnym.

ZAPRASZAMY!
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Z cyklu „Teatrzyk w walizce”
6 marca 2016 r., 

o godz. 16.00
 zapraszamy dzieci 
na przedstawienie 

Teatru Bajlandia
„Awanturka 

z leśnego podwórka”
reżyseria i scenografia - Katarzyna Słom-
ska, muzyka i aranżacja: Tomasz Frączek.
Najważniejsze w życiu to wzajemna miłość 
i szacunek, a zgoda pozwoli przetrwać na-
wet najtrudniejsze chwile. Czy leśna kom-
pania znajdzie sposób na przechytrzenie 
cwanego lisa ? Przedstawienie interak-
tywne, lalki i żywy plan

Wstęp: 5 zł/dziecko

 Koncert Stanisławy Celińskiej

  W maju 2015r. Stanisława Celiń-
ska wydała album „Atramentowa...” 
Na tej wyjątkowej płycie można 
usłyszeć utwory skomponowane  
i przygotowane przez uznanych au-
torów specjalnie dla niej. Niepowta-
rzalne teksty do kompozycji Ma-
cieja Muraszko napisali Wojciech 
Młynarski, Dorota Czupkiewicz, 
Muniek Staszczyk i Marcin Sosnow-
ski. Stanisławie Celińskiej na płycie 
towarzyszą wybitni muzycy młodego 
pokolenia z Polski i z Ukrainy. Cieka-
wym akcentem jest wykonanie przez  
artystkę znanego przeboju zespo-
łu Hey „Do rycerzy, do szlachty, do 
mieszczan” wraz z jej autorką – Ka-
tarzyną Nosowską. Ponadto na płycie 
znalazła się  przejmująca piosenka, 
którą Celińska śpiewa z Muńkiem 
Staszczykiem. „Atramentowa” otrzy-
mała nagrodę Bestsellera Empiku 
2015. Album wydało Polskie Radio.                                                                                                                                           
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

 cyklu Czym skorupka za młodu...
13 marca br. o godz. 16.00 
zapraszamy dzieci na koncert:

 Gadająca tykwa
Każdy, kto świadomie słucha muzyki, choć raz 
w życiu zastanawiał się kiedy, jak i  od czego się 
zaczęła, co było jej prapoczątkiem? W odpowiedzi 
na to pytanie pomoże koncert, podczas którego od-
będziemy muzyczną podróż w odległe rejony świata 
i czasu - do źródeł muzyki i brzmień. Usłyszy-
my i zobaczymy instrumenty (balafony, birimbao, 
djembe, flety ney, didgeridoo, kabaza i inne), które 
są uważane za najstarsze ze znanych ludzkości, 
posłuchamy dźwięków, które prawdopodobnie były 
jednymi z pierwszych, jakie świadomie tworzyli 
ludzie i niezwykle radosnej, bardzo energetycznej 
muzyki, opartej na motywach etnicznych Afryki, 
Ameryki Południowej i Australii. Wystąpią: 
Gwidon Cybulski i Sebastian Wielądek.
Wstęp wolny.

Akademia komputerowa 
Komputrilo zaprasza na

WARSZTATY KOMPUTEROWE 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY  

I DOROSŁYCH  – start luty 2016 
Zajęcia w soboty, w NOK!!!

Programowanie, budowa stron www
Zapisy prowadzi, oraz wszelkich 
informacji udziela pani Urszula 

Wiejak, tel. 500 463 378; 
www.komputrilo.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

zaprasza na

WYKŁADY OTWARTE

HISTORIA SZTUKI - Natalia Obrębska
• 2 marca - „Renesans - malarstwo i rzeźba”

• 9 marca - „Architektura renesansowa”
godz. 11.00-12.30

NOK, sala nr 2

• 7 marca,  godz. 18.00 
„Sytuacja kobiet w Japonii”

dr Olga Barbasiewicz
NOK, salanr 2

• 14 marca, godz. 18.00 
Projekcja filmu QUO VADIS, HOMO?

oraz spotkanie z reżyserem 
Maciejem Woźniakiewiczem - mieszkańcem Nadarzyna

NOK, sala widowiskowa
Apokalipsa to księga wyroków Bożych. Dla każdego z nas ma poza wymiarem globalnym 

wymiar indywidualny. Film powstał jako odpowiedź na psychozę, że w 2012 roku nastąpi 
koniec świata. Jest pierwszą częścią zamierzanego tryptyku „Quo vadis homo”. W filmie 
wypowiadają się wybitni socjolodzy, psycholodzy, filozofowie, teolodzy, ludzie sztuki i kultury.

Film nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Niepokalanowie nagrodą 
specjalną Stowarzyszenia Filmów Katolickich

• 17 marca, godz.18.00
„O filozofii, czym jest 

i czy jest nam dziś potrzebna”
Joanna Wągiel

NOK, sala nr 2

• 23 marca, godz. 17.00
Vademecum konstytucyjne

„Instytucja prezydenta 
we współczesnych ustrojach państwowych”

 dr Marcin Bąkiewicz
NOK, sala nr 2

Na wszystkie wykłady wstęp wolny

Gordonki w NOK
W Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 

tworzymy grupę gordonkową.
Wiek małych uczestników: 

od 6 miesięcy do 3 lat.
Wiek opiekunów: od 18 – do...100 
Będziemy śpiewać, słuchać, bawić 

się melodią i rytmem.

Prowadzi Aleksandra Tkaczyk - cer-
tyfikowany nauczyciel gordonowski.
Zapisy mailowo: nok@nok.pl
Koszt zajęć uzależniony jest od 
liczby uczestników. Zajęcia w każ-
dy czwartek o godz. 15.30. Więcej  
o tym, czym są zajęcia gordonowskie 
można przeczytać na blogu. http://
bawmysiemuzyka.blogspot.com/p/co-to-jest-
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S P O R T

Walentynki na sportowo - biegi parami 
Fot. arch.GLKS

W sobotę 13 lutego 2016 r.- w przed-
dzień Święta Zakochanych - już po 
raz drugi, odbył się  Walentynkowy 
Bieg Parami w młochowskim parku.  
W tegorocznej edycji (łącznie na dwóch 
dystansach 4 i 10 km) wzięło udział po-
nad 30 par. 

Pomimo niesprzyjącej aury - w tym 
roku słońe nie zechciało wyjrzeć zza 
chmur - wszyscy uczestnicy bawili się 
znakomicie i linię mety pokonywali  
z uśmiechem. A po biegu zapowiedzieli 
uczestnictwo w jego kolejnej edycji...

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe, bardzo oryginalne, medale- jeden 
na parę z dwoma tasiemkami do wspól-
nego noszenia.

Organizatorzy: Biegiem przez Polskę,
przy współpracy z UG Nadarzyn 

Wyniki: 
Dystans -10 km.:
1. Sylwia Antoniak i Jacek Kuklis 
2. Ewa Smoczyńska i Karol Karczewski
3. Dorota Kobyłecka i Andrzej Karlak
4. Aleksandra Osmola – Jasnowska 
i Michał Jasnowski
5. Magdalena Mizak i Łukasz Prus
Dystans -  4km
1. Ewa Szary i Andrzej Ostasiuk
2. Dorota Czajkowska i Mariusz Czajkowski
3. Beata Korczak i Mariusz Korczak
4. Karolina Szary i Aleksander Ostasiuk
5. Martyna Kamińska i Krzysztof Wojtecki
Kat. Nordic walking:
:1. Troniarz Grażyna i Stanisław 
Szczegóły: www. biegiemprzezpolske.pl 

Zawodnicy na starcie...

GLKS NADARZYN zaprasza dziewczęta i chłopców na zajęcia sportowe.  
W ofercie posiadamy możliwość rozwijania swoich pasji sportowych  

w zakresie:  piłki nożnej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt, tenisa stołowego 
dziewcząt i chłopców, sportów walki oraz piłki koszykowej chłopców.  

W niektórych dyscyplinach pracujemy  już z dziećmi  od 6 roku życia. Treningi 
prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska z dużym doświadczeniem, nierzadko 

są wychowawcy Mistrzów Polski i Europy posiadający w swoim dorobku  
zawodniczym medale najważniejszych światowych imprez. Informacje można 

uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie przy ulicy 
Żółwińskiej 20 lub telefonicznie pod numerem 22 739 71 70 .

Mistrzostwa powiatu w mini piłce siatkowej
   W dniach 18 i 19 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nada-
rzynie rozegrano mistrzostwa powiatowe szkół podstawowych w mini-piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt: I miejsce - Gmina Michałowice, II miejsce - 
Gmina Nadarzyn, III miejsce - Miasto  Pruszków, IV miejsce - Miasto Piastów
V miejsce - Gmina Raszyn.
 Klasyfikacja końcowa chłopców: I miejsce - Gmina Michałowice, II miejsce 
- Miasto Piastów, III  miejsce - Gmina Raszyn, IV miejsce - Miasto Pruszków
V miejsce - Gmina Nadarzyn i Gmina Brwinów

Wiesław Iwaniuk -  koordynator sportu 
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GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn 

niepokonany 
w ekstraklasie

Występujący w rozgrywkach Polskiej 
ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym 
pierwszy zespół GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn jak do tej pory w nowym roku 
jest w tych rozgrywkach ekipą niepo-
konaną. Podopieczne trenera Marcina 
Kusińskiego pokonały w II rundzie 
(od stycznia) ekipy: KS Bronowianki 
Kraków 3-2, LUKS Chełmno 3-0, 
KGHM Zamen Polkowice 3-1 i AZS 
Akademię Ekonomiczną Wrocław 3-0. 
W chwili obecnej nadarzynianki zaj-
mują 2 miejsce w ligowej tabeli, tuż za 
finalistą Ligi Mistrzyń – KTS Zamek 
OWG Tarnobrzeg. 

Na przełomie lutego i mar-
ca w ekstraklasie nastąpi prze-
rwa w rozgrywkach spowodowa-
na Mistrzostwami Świata Seniorów  

w Malezji. W Kala Lumpur wystąpi w 
reprezentacji Polski 23-letnia zawod-
niczka GLKS-u Klaudia Kusińska.  
Tym czasem działacze sekcji tenisa 
stołowego GLKS Nadarzyn przygoto-
wują się do organizacji 3 Grand  Prix 
Polski Juniorów, który w dniach 26-28 
luty odbędzie się na obiekcie GOS-u 
w Nadarzynie przy ulicy Żółwińskiej.  

GLKS 
- tenis stołowy

Fot. arch.GLKS

W trzydniowych zawodach wystartuje 300 
wyłonionych w drodze wojewódzkich 
eliminacji najlepszych w kraju pingpongi-
stów do lat 18, dla których ten turniej sta-
nowi ostatni etap kwalifikacji do kwietnio-
wych Mistrzostw Polski Juniorów. GLKS 
Nadarzyn będzie reprezentowany przez  
7 osobową ekipę.

GLKS 
- MMA/sporty walki

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

ALMMA 100 
  13 lutego w Sochaczewie nasi za-
wodnicy startowali w zawodach Ama-
torskiej Ligii MMA ALMMA 100, 
zdobywając dwa medale.
Bednarski Michał - brąz- w kat. Open.
Wieder Wojtek - srebro - w kat. 93 kg.

VI Mistrzostwa Polski
 NO - GI BJJ

W dniach 19-21 lutego br. nasi za-
wodnicy wzięli udział w Mistrzostwach 
Polski w Luboniu. W zmaganiach na 
matach uczestniczyło 1066 zawodni-
ków. Na wyróżnienie zasługuje 8. miej-
sce Piotra Opalińskiego, jak również 
dojście do 1/16 Daniela Maladyna (fot.
powyżej). W ich kategorii (79,95 kg) star-
towało ponad 70 zawodników. Nasz 
kolejny zawodnik Cezary Juszczyk 
(kat. 97,95 kg ‚„niebieskie pasy”) mu-

Od lewej: Paulina Krzysiek, Klaudia Kusińska i  Zhao Xue

siał uznać wyższość bardziej doświad-
czonego rywala i przegrał.Szkoda... 

Jeden z naszych trenerów BJJ i Sub-
mission Kamil ,,Profesor’’ Umiński 
zdobył kolejny tytuł Mistrza Polski !!!

Za miesiąc Submission ADCC i ko-
lejne wyzwanie.

W tym samym czasie inni zawodni-
cy nadarzyńskiej sekcji MMA/sporty 
walki uczestniczyli w seminarium szko-

leniowym z K-1 z Tomaszem Sararą  
w warszawskiej Copacabanie.

Od 19 lutego br. sekcja MMA/spor-
ty walki jest członkiem Polskiego 
Związku Zapaśniczego. warto do-
dać, iż od wrzesnia br. planowane jest 
rozpoczęcie treningów zapaśniczych 
dla dzieci i młodzieży. 

Piotr Kurkus - trener sekcji MMA/sporty walki
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Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

GLKS - piłka siatkowa
 „Droga do zwycięstwa 

prowadzi przez salę 
treningową”

- tą starą maksymę coraz lepiej po-
znają młode 7-10 letnie adeptki siat-
kówki trenujące w Akademii Siatkówki 
GLKS Nadarzyn. W drugim tygodniu 
ferii najmłodsze siatkarki przygoto-
wywały się do ogólnopolskiego cyklu 
zawodów Kinder + Sport na obozie 
dochodzeniowym. Oprócz treningów 
dziewczęta miały także wyjazdy na 
basen. Z pracy dziewcząt ich trenerki  
były bardzo  zadowolone, a jej efekty 
poznamy już niebawem na zawodach. 
Tym czasem starsze koleżanki „aka-
demiczek” w dniach 1-10 lutego do 
zawodów II części sezonu przygo-
towywały się na obozie w Cmolasie 
koło Rzeszowa. Dziewczęta czeka 
bardzo intensywny okres startowy. 
Wezmą one m.in. udział w turniejach 

w: Środzie Wielkopolskiej, Grodzisku 
Mazowieckim, Miliczu, Zambrowie, 
Międzyborowie, czy Łebie. Rywalizacja 
jest niezwykle silna. Tylko w woje-
wództwie mazowieckim w kategorii 
dwójek (rocznik 2005 i młodsze) do 
rozgrywek Kinder + Sport zgłosiło 
się  ponad 150 zespołów dziewcząt,  
w trójkach (rocznik 2004 ) prawie 100, 
a czwórkach (rocznik 2003) niespeł-
na...70. Tyle samo drużyn zagrało na 
Mazowszu w sezonie 2015/2016 w lidze 
młodziczek (rocznik 2001 i młodsze).

Dziewczęta z roczników 2009-
2002 chętne do trenowania piłki siat-
kowej zapraszamy na zajęcia trenin-
gowe we wtorki  i czwartki w godz. 

17.30-19.00 oraz sob. 9.30-11.00 
do hali przy ul Żółwińskiej 41. 
Tel. kontaktowy  22 739 75 26. 
Od pon. do piątku w godzinach 

8.00 - 18.00.

Fot. arch.GLKS

Fot. arch.GLKS

Czwóreczki z sercem 
i na stresie

W sobotę 20 lutego w Grodzi-
sku Mazowieckim odbył się turniej 
dla rocznika 2003. Dziewczęta gra-
ły w zespołach czteroosobowych 
na mniejszym boisku. Dwa zespoły  
z GLKS Nadarzyn zajęły 5 i 8 miejsce 
w stawce 14 drużyn. Mogło być lepiej 
jednak młode zawodniczki, dla któ-
rych były to 3 w życiu zawody dały 
się „ponieść emocją i zjeść stresowi”. 
Trzeba jednak podkreślić, że Nada-
rzynianki pokazały ogromne serce do 
walki, a w momentach kiedy udawało 
im się poskromić nerwy grały bardzo 
dobrą siatkówkę. Najlepszą zawodnicz-
ką naszego klubu uznano Igę Grzywę. 
Składy: Nadarzyn 1 (Iga Grzywa, Mi-
lena Malinowska, Gabrysia Dębow-
ska, Asia Polski i Julia Stępień) oraz 
Nadarzyn 2 (Gabrysia Maruszewska, 
Gabrysia Jedlińska, Wiktoria Na-
wrocka, Natalia Przewłocka i Oli-
wia Jóźwik).
 

GLKS Nadarzyn 
najlepszy w Środzie 

Wielkopolskiej
Dziewczęta z rocznika 2004 (Kinga 

Wrońska, Julia Kielak, Julia Głodek 
i Julia Brzeczkowska) występujące  
w zespołach trzyosobowych wygra-
ły licznie i bardzo mocno obsadzony 
Ogólnopolski Turniej w Środzie Wiel-
kopolskiej (19-21.02.2016 r.). 
W pokonanym polu nasze młode siat-

karki GLKS Term 2000 Nadarzyn zo-
stawiły ekipy m.in z: Polic, Poznania, 
Szczecinka, Międzyborowa, Szlichtin-
gowej. W sumie podopieczne trenera 
Krzemińskiego odniosły 14 zwycięstw  
i zero przegranych. 

W tym samym turnieju wystąpiły także 
dwie nasze „dwójeczki” z rocznika 2005. 
Nadarzynianki w składzie: Gabrysia 
Malewska, Ania Wrońska, Paulina 
Lach , Maja Krzemińska, Tosia Do-
śpiał i Wiktoria Zantonowicz zajęły 
10 i 11 miejsce. W każdej  kategorii wy-
stąpiło po 32 drużyny. 

Młodym siatkarkom i ich trenerom 
serdecznie gratulujemy!!

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 
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GLKS 
- piłka nożna

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 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.

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

Zimowe zgrupowanie 
najmłodszych piłkarzy 

GLKS Nadarzyn

W dniach 1.02-6.02 piłkarze GLKS 
Nadarzyn z roczników 2003/04 oraz 
2007/08 uczestniczyli w zimowym 
zgrupowaniu w Białym Dunajcu.  
Młodzi piłkarze oprócz szlifowania for-
my mieli okazję również zwiedzić Kra-
ków, a także Zakopane, gdzie m.in. zali-
czyli wjazd kolejką na Gubałówkę. 

Odbył się również wieczór góralski, spa-
cer po Krupówkach, wyjazd na stok Ha-
renda oraz regeneracja na Termach „Ba-
nia” w Białce Tatrzańskiej. Codziennie 
odbywały się treningi w hali, starsi chłopcy 
budowali kondycję na świeżym powietrzu,  
a także rozegrali mecze sparingowe  
z Górnikiem Wałbrzych i Dunajec 
Ostrowsko. 

Ogólnie wyjazd był bardzo udany, 
zarówno sportowo jaki i pod wzglę-
dem atrakcji, jedzenie znakomite,  
a i pogoda dopisała.

Mateusz Sielski - trener

GLKS - tenis stołowy

Filip Kostecki II na Mazowszu
Filip Kostecki zajął II miejsce w trzecim Wojewódzkim Turnie-

ju Klasyfikacyjnym młodzików rozgrywanym 20 lutego w Wyszogrodzie  
i wywalczył awans do III Grand Prix Polski w tej kategorii. 

W zawodach wystąpiło 86 młodych tenisistów stołowych.

www.glksnadarzyn.pl

Fot. arch.GLKS
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NOK w obiektywie

Bal karnawałowy

Kochanek Sybili Thompson

Koncert Noworoczny

Kino NOKusiowe

 M. Kołecka

 M. Zdrzyłowski

Teatr Improwizowany Hofesinka


