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Szanowni Mieszkańcy,
Wiele osób ciekawi dlaczego odwołuje-

my przetargi, skoro ponownie je ogłasza-
my? Wynika to z gospodarności i chęci 
szukania oszczędności, jednak nie kosz-
tem jakości zlecanych zadań. Niestety 
obecna sytuacja panująca na rynku pracy 
nie sprzyja inwestycjom. Firmy często 
bezskutecznie poszukują wykwalifikowa-
nych fachowców, a szacowane przez ofe-
rentów koszty są nawet trzykrotnie wyż-
sze od ubiegłorocznych. Na ceny duży 
wpływ ma także podaż; jako że jest to rok wyborczy wiele samorządów teraz 
realizuje zamierzenia inwestycyjne. Kolejną sprawą są koszty zewnętrzne-
go nadzoru inwestycyjnego, który w przypadku dużych przedsięwzięć może 
sięgać 5, a nawet 7% wartości. Notabene do pracy nadzoru zewnętrznego 
również można mieć uwagi. Przy tak wysokich kosztach inwestycji reali-
zowanych przez gminę, oszczędzamy - mając własny nadzór (wiele tańszy,  
a niemniej fachowy) i dobrą koordynację, a zaoszczędzone środki przezna-
czamy na realizację zadań inwestycyjnych. 

Dzięki temu obecnie prowadzonych jest około 15 inwestycji, a kolejne są 
już w tym roku budżetowym zaplanowane. Następny temat zgłaszany przez 
Mieszkańców dotyczy jakości dróg powiatowych. Wszystko, co możemy 
jako gmina zrobić, to wesprzeć Powiat Pruszkowski w modernizacji dróg 
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nadarzyn. W tej sprawie 
skierowałem już pismo do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Czekam na 
odpowiedź. Oby była pozytywna. 

Nie tylko w inwestycjach wiele się dzieje. W Mateczniku Mazowsze w Otrę-
busach odbył się uroczysty koncert Orkiestry OSP Nadarzyn świętującej 
20-lecie działalności artystycznej. W trakcie uroczystości, na której królo-
wała muzyka i wspaniałe emocje padło także wiele ważnych i wzruszają-
cych słów. Wszystkim członkom Orkiestry OSP Nadarzyn jak i Strażakom 
Ochotnikom życzę satysfakcji w spełnianiu swoich pasji. 

Gościłem w Urzędzie Gminy sztab trenerski i zawodników GLKS Nada-
rzyn sekcji koszykówki. Ekipa 6 maja świętowała awans do II ligi. Były to 
wielkie emocje, ogromny sukces i wszechobecna radość. Zwłaszcza, że 
awans wywalczyli na własnym boisku.

Dariusz Zwoliński 
wójt Gminy Nadarzyn
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Realizowane inwestycje
W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Drogi
W zakresie naprawy dróg destruktem  

z mas mineralno-asfaltowych w ostatnim 
czasie wykonano nawierzchnie ul. Polnej, 
Różanej i Dymarkowej w Urzucie. 
Obecnie trwają prace na terenie Ruśca, 

została naprawiona nawierzchnia  
ul. Agrestowej, Środkowej. Następnie 
wykonawca planuje roboty na  
ul. Wojskowej, Szczęśliwej, Bakaliowej

Zostały zakończone prace drogowe  
w zakresie budowy ul. Pastelowej  
w Wolicy. Trwają prace porządkowe. Wy-
konawca zgłosił inwestycję do odbioru.

Przebudowano ulicę Czereśniową  
w Szamotach - obecnie trwają pra-
ce porządkowe. Podpisano umowę 
na przebudowę drogi w zakresie bu-
dowy nakładki bitumicznej ul. Ko-
zaków w Szamotach. Wykonawca 
obecnie nie może wykonywać prac  
ze względu na  planowaną inwestycję bu-
dowy gazociągu. 

Trwają prace porządkowe przy ulicy 
Granicznej w Nadarzynie. Wykonawca 
zgłosił inwestycję do odbioru.

Ponadto na bieżąco, na podstawie zgło-
szeń, prowadzone są remonty cząstkowe 
dróg gminnych. Realizowane są prace 
związane z profilowaniem dróg gminnych 
wg harmonogramu. Termin realizacji do 
30 czerwca 2018 r.

Ścieżki rowerowe
Budowa ścieżek rowerowych: 

- odcinek Rozalin, Młochów, Rusiec, Ka-
jetany: trwają prace związane z budową 
urządzeń odwadniających przy ul. Ma-
zowieckiej w Młochowie. W Rozalinie 
przy ul. Młochowskiej prace brukarskie 
wstrzymane, ze względu na budowę 
gazociągu, są już na ukończeniu. Do 
wyeliminowania zostało kilka kolizji  
z urządzeniami energetycznymi oraz in-
nymi przeszkodami zlokalizowanymi na 
trasie ścieżek.
- odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, Kaje-
tany - Walendów: przebudowa kładki na 
rzece Zimna Woda przy ul. Pruszkowskiej 
w Strzeniówce została zakończona. Wy-
konawca wznowił prace przy ul. Granicz-
nej w Nadarzynie, gdzie konieczne było 
uzyskanie decyzji zamiennej w związku 
z planowaną lokalizacją P&R (tzw. Parkuj 
i Jedź). Przebieg ścieżki jest tymczasowy 
ze względu na konieczność przebudowy 
skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Mszczo-
nowską w ramach budowy P&R Nada-
rzyn. Zmieni się również lokalizacja jezdni 
ul. Granicznej, gdyż musi ona spełniać 
wymogi niezbędne dla ruchu autobusów 
przegubowych.

ul. Czereśniowa w Szamotach

ul. Środkowa w Ruścu - wraz z naprawą nawierzchni prowadzone były prace związane z wymia-
ną przepustów przy rowach melioracyjnych. Od lewej: Bogdan Perzyna Członek Zarządu Gmin-

nej Spółki Wodno Melioracyjnej Nadarzyn, Dariusz Zwoliński Wójt Gminy 

ul. Agrestowa w Ruścu
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Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod 
tytułem: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie 
Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ 
polegającego na budowie dróg rowerowych i 
pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg 

publicznych, gminnych i powiatowych na terenie 
Gminy Nadarzyn Okres realizacji: 14.01.2016 
- 31.05.2018 Realizowany w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Prioryte-
towej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska 
w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównowa-
żonej  multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT:  

Ścieżki i infrastruktura rowerowa  z dofinansowa-
niem środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Rowerzyści na nowej ścieżce w Rozalinie - rajd rowerowy (19 maja 2018 r.) 

Trwają roboty wykończeniowe we-
wnętrzne – roboty glazurnicze i ma-
larskie. Na zewnątrz rozpoczęto ro-
boty związane z zagospodarowaniem 
terenu wraz z urządzeniem dróg do-
jazdowych, chodników i parkingów. 

Po wytyczeniu geodezyjnym wyko-
nawca przystąpi do montażu ogro-
dzenia od strony przebudowywanej 
trasy S8. Zakończenie prac planowa-
ne jest do 30 czerwca 2018 r.

Placówki oświatowe W nowej części młochowskiej pla-
cówki zainstalowano stolarkę okien-
ną. Wykonawca przygotowuje się do 
wykonania tynków wewnętrznych  
i docieplenia elewacji budynku. 
Zakończenie prac planowane jest na  
29 czerwca 2018 r.

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej 
w Nadarzynie 

Obecnie wyłączono istniejący łącz-
nik pomiędzy skrzydłem A i B szko-
ły. Wykonano przebicia łączące roz-
budowę z istniejącą częścią. Trwają 
prace związane z termomodernizacją 
elewacji, jak również wewnętrzne pra-
ce tynkarskie. Rozpoczęto montaż 
instalacji wentylacji mechanicznej na-
wiewno - wywiewnej. Zakończenie 
prac przewidziane jest do 29 czerwca 
2018 r.

Budowa sali gimnastycznej w Kostowcu

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Młochowie 
 Zakończono montaż więźby dachowej. Trwają prace dekarskie zwią-
zane z pokryciem dachowym. Rozpoczęto przebudowę wraz  
z  termomodernizacją pokrycia dachowego przyległej do dobudowywanej czę-
ści sali gimnastycznej. 

Instalacje 

fotowoltaiczne
- OZE w Gminie Nadarzyn 
trwa realizacja zamówienia, 
wykonawca prowadzi montaż 
instalacji w obiektach które 
zgłoszone były w programie.



Wiadomości Nadarzyńskie

3 (228) maj 20186

Nowe tereny 

rekreacyjne
Rozwój terenów zieleni w Gminie 
Nadarzyn, z podziałem:

NADARZYN
Część 1 - Wykonanie w formule zapro-
jektuj i wybuduj zadania pod nazwą:  
„Rozwój terenów zieleni w Gminie 
Nadarzyn – Zagospodarowanie tere-
nu zewnętrznego tzw. PASTEWNIK 
działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn.

WALENDÓW
Część 2 - Wykonanie w formule 

zaprojektuj i wybuduj zadania pod 
nazwą:  „Rozwój terenów zieleni  
w Gminie Nadarzyn – 
Zagospodarowanie terenu 
zewnętrznego działek o nr ew. 137/11, 
137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 
137/18, 137/20, 137/21 w m. Walendów
Wykonawca przekazał do weryfikacji 

projekt budowlany zagospodarowania 
terenów zielonych. Trwają prace 
porządkowe terenu. W przyszłym 
tygodniu na terenie Pastewnika 
rozpoczną się prace ziemne związane 
z zagospodarowaniem terenu działki 
oraz prace przygotowawcze do 
montażu obiektów małej architektury. 
Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę obiektów 
wymagających przeprowadzenia tej 
procedury. Termin realizacji robót do 
dnia 31 lipca 2018 r.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ 
projektów „Infrastruktura do produkcji 

i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kanalizacja
Budowa kanalizacji w Wolicy - rozpo-
częto układanie kolektora w ul. Sęko-
cińskiej. Wykonano przejście pod ro-
wem U-5 umożliwiające spięcie kana-
lizacji ul. Wspólnej z ul. Przedszkolną.

Rozbudowa istniejącej sieci kana-
lizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn  
w ramach działania 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach” II 
oś priorytetowa „Ochrona środowiska,  
w tym adaptacja do zmian klimatu” Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020; obejmująca 
odcinki:
- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami oraz odcinka 
rurociągu tłocznego w ulicy Tulipa-
nowej, Karmelowej oraz Granicznej  
m. Nadarzyn,
- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami oraz odcinka 
rurociągu tłocznego w ulicy Babiego 
Lata Nadarzyn,

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
-ciśnieniowej z przepompownią 
ścieków oraz instalacją elektryczną 
zasilania przepompowni w zakre-
sie ulicy Szyszkowej i Żółwińskiej  
w Nadarzynie.
Roboty kanalizacyjne w ul. Babie-
go Lata, Tulipanowej, Karmelowej 
i Granicznej zostały zakończone, 
trwają prace przygotowawcze do 
odbioru tego zakresu prac. Na-
stępnie wykonawca przystąpi do 
realizacji robót na ul. Szyszkowej  
i Żółwińskiej.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica 

- II etap dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

w formie pożyczki w kwocie 2.692.466,00 
zł, słownie złotych do: dwa miliony sześć-
set dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 

sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 

z dnia 31 maja 2017 roku

W związku z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Rozalin oraz Kostowiec apelujemy 

do mieszkańców o wykonywanie przyłączy do budynków. 
Informacji w tej sprawie udziela Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, 

tel. 22 729 42 00

Oświetlenie
Budowa oświetlenia ulicznego:
- Urzut ul. Łączna, 
- Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Kar-
melowa, Graniczna
- Wolica: ul. Przerąbkowska,  
ul. Gruntowa
- Rozalin ul. Kolorowa
Wykonawca prowadzi pra-
ce zgodnie z harmonogra-
mem. Obecnie trwają one  przy  
ul. Kolorowej w Rozalinie. Termin 
zakończenia wszystkich prac przy 
ww. ulicach do 30 czerwca 2018 r.
Oświetlenie terenu działek przy 
domach komunalnych w Walen-
dowie zrealizowane będzie do 31 
sierpnia 2018 r.
Budowa oświetlenia ulicznego 
przy ul. Rzewuskiej w Rozalinie. 
Termin realizacji 30 września 2018 r.

Referat Inwestycji

Instalacje fotowoltaiczne
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Wydłużenie czasu pracy świetlic 
sposobem na korki?

Wójt Gminy Nadarzyn mając na uwadze utrudnienia w ruchu wynikające  
z modernizacji trasy S8 zaproponował wydłużenie czasu pracy świetlic. 

Umożliwiłoby to spokojny odbiór pociech. Dotyczyłoby to żłobka w Ruścu 
oraz placówek oświatowych w miejscowościach Wola Krakowiańska, Młochów, 
Kostowiec i Rusiec. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego - Maria 
Aleksińska, zwróciła się do dyrektorów w/w placówek, aby zweryfikowali 
zapotrzebowanie w celu ustalenia nowych godzin pracy świetlic.

red.

Trwają prace przy budowie trasy S8. Niestety prowadzone roboty dotkliwie 
utrudniają przemieszczanie się oraz dojazd mieszkańcom gminy.

10 maja br. zamknięty został przejazd Rusiec - Nadarzyn (skrzyżowanie przy 
hotelu George), a tym samym nastąpiła zmiana organizacji ruchu i wprowadzony 
został objazd. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i dłuższym czasem 
przejazdu. Alternatywą dla zamkniętego przejazdu jest dojazd nową drogą 
serwisową w kierunku węzła Młochów. Na tzw. łącznicy (przed „Atlasem”) - 
kierowcy będą mieli możliwość dojechania do Nadarzyna przez Starą Wieś ulicą 
Południową oraz w kierunku Warszawy. Przejście dla pieszych na zamkniętym 
skrzyżowaniu przy hotelu George będzie nadal funkcjonowało. Natomiast 
przystanek autobusowy Rusiec 02, linii 733 (kierunek Warszawa - dotychczas 
zlokalizowany na wysokości ul. Szkolnej w Ruścu), zostanie usytuowany 
przy tzw. łącznicy za węzłem Młochów (jadąc w kierunku Warszawy). Trasa 
autobusu linii 733 w kierunku Warszawy będzie przebiegała ul. Południową, 
Grodziską i Mszczonowską. Mapa w pełnej rozdzielczości na stronie: 
https://www.nadarzyn.pl/plik,7304,zmiany-dk8-maj-2018-pdf.p… 

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i szczególnej uwagi. W ostatnim 
czasie bowiem było kilka poważnych wypadków zwiazanych z nieostrożną 
jazdą na węższych odcinkach budowanej trasy.

Będziemy starali się na bieżąco informować o zmianach w ruchu  
i utrudnieniach. Zapraszamy także na stronę wykonawcy: 

www.s8radziejowice-paszkow.pl 

Kolejny problem 
drogowy bliski 

rozwiązania 
Tylko końcowy podpis i akceptacja 

Powiatu Pruszkowskiego dzieli nas 
od poprawienia bezpieczeństwa na 
ulicy Mszczonowskiej przy wyjeździe 
z parkingu Lidla. Po wyczerpujących 
negocjacjach Wójta naszej gminy  
z właścicielami sklepu oraz władzami 
powiatowymi osiągnięto kompromis.

Nie ulega wątpliwości, że wyjazd  
z parkingu Lidla i przyległe do niego 
trzy miejsca postojowe w pasie dro-
gi powiatowej ul. Mszczonowskiej 
stanowią „wyzwanie” dla kierow-
ców. Parkujące na nich samochody 
znacząco ograniczają widoczność  
i utrudniają wyjazd z parkingu. Nie-
wiele pomaga również lustro usta-
wione po przeciwnej stronie ulicy. 
Problem trzech miejsc postojowych 
przy ul. Mszczonowskiej, zgłaszany 
był także przez Mieszkańców pod-
czas spotkań przedwyborczych. Wte-
dy jeszcze kandydat na wójta Dariusz 
Zwoliński obiecał, że jeśli będzie 
miał taką możliwość, to postara się 
zlikwidować te miejsca.

Po wielu rozmowach z właścicie-
lami supermarketu oraz władzami 
powiatowymi wójtowi Dariuszowi 
Zwolińskiemu udało się wynegocjo-
wać kompromis. Lidl na swój koszt 
postawi blokady, które w godzinach 
pracy sklepu uniemożliwią parkowa-
nie samochodów na trzech miejscach 
postojowych przy ulicy i pozwolą na 
bezpieczny wyjazd z głównego par-
kingu na ulicę Mszczonowską. Jako, 
że miejsca te znajdują się w pasie 
drogi powiatowej, niecierpliwie cze-
kamy na pisemną zgodę, która bę-
dzie potwierdzeniem wstępnych de-
klaracji i umożliwi supermarketowi 
zamontowanie blokad.

red.
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O sytuacji Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn zastanej 
w marcu 2018 r., zadaniach, no-
wych wyzwaniach rozmawiali-
śmy z Prezesem PKN Bogdanem 
Malinowskim oraz jego zastępcą 
Piotrem Kozłowskim.

- 
- Wybrany przez mieszkańców Wójt  
w przedterminowych wyborach, powo-
łał Panów na stanowisko prezesa i wi-
ceprezesa. Jakie były pierwsze podjęte 
działania i decyzje? 

Bogdan Malinowski - Prace rozpo-
częliśmy nie tylko od formalnego 
ustalenia sytuacji PKN, podsumo-
wań i poukładania bieżących spraw 
Przedsiębiorstwa, ale przede wszyst-
kim od wiosennych porządków na 
terenie naszej Gminy. Bezzwłocznie 
przystąpiliśmy do realizacji naj-
ważniejszych inwestycji, głów-
nie kanalizacyjnych. W okresie od  
2 lutego do 20 marca br. kiedy preze-
sem był pan Brański Przedsiębiorstwo 
dość lekką ręką planowało wydanie 
pieniędzy. Zamierzano wydać po-
nad 1,4 mln zł na zewnętrzny nad-
zór inwestorski i bankowy inwestycji. 
Wystarczyło zatrudnić doświadczone-
go pracownika, który wykona to za-

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn 
danie za nieporównywalnie mniejsze 
wynagrodzenie. Zaoszczędzone w ten 
sposób fundusze wykorzystamy na 
kolejne inwestycje np. budowę sieci 
kanalizacyjnej w Ruścu. W tej sprawie 
wiele wątpliwości budzi także proces 
wyłonienia firmy, która miała spra-
wować nadzór inwestorski i bankowy. 
Obecnie sprawdzają to prawnicy.
Mimo braku akceptacji Wójta zło-

żony został wniosek o zatwierdzenie 
nowych taryf  opłat za ścieki i wodę 
do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Instytucja 
odmówiła ich zatwierdzenia. Według 
prognoz przygotowywanych na okres 
3 lat, w ostatnim roku podwyżki te 
miałyby wynieść prawie 60%. 
Wydano ponad 4 tys. zł na wynajęcie 

zewnętrznej kancelarii prawnej do opra-
cowania Regulaminu Wynagrodzeń  
i Regulaminu Pracy choć mogła to 
wykonać (bez dodatkowych kosztów) 
kancelaria obsługująca PKN. 
Jest jeszcze temat wysokości wynagro-

dzeń dla powołanych przez komisarza 
Nowaka członków Rady Nadzorczej. 
Jedyne zwołane za pana Brańskiego 
zebranie walne dotyczyło podniesie-
nia o ponad 300% ich wynagrodzeń. 
Wójt Da riusz Zwoliński zdecydował  
o ponownym zmniejszeniu tych kwot.

- Jakie są najistotniejsze, bieżące spra-
wy i plany Przedsiębiorstwa na najbliż-
sze miesiące?

Piotr Kozłowski - Ponownie urucho-
miliśmy kasę Przedsiębiorstwa. Jej li-
kwidacja za rządów komisarza Nowaka 
tłumaczona nieopłacalnością funk-
cjonowania okazała się uciążliwa dla 
mieszkańców. Warto dodać, że rocz-
nie przez kasę do Przedsiębiorstwa 
wpływa ponad milion złotych.  
W tamtym czasie nie została podjęta 
żadna inicjatywa związana z działa-
niami inwestycyjnymi, moderniza-
cyjnymi, wprowadzaniem innowacji, 
optymalizacją kosztów, czy też roz-
wiązaniami związanymi z rozwojem 
sieci kanalizacyjnej. Nadrabiamy 
stracony czas. Przystępujemy do 
rozbudowy oczyszczalni ścieków  
w Młochowie, został już ogłoszony 

przetarg i złożony wniosek o po-
życzkę do Wojewódzkiego Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Równocześnie 
trwają prace przygotowawcze do 
ogłoszenia przetargu na wykonanie  
I etapu kanalizacji w Urzucie. 
Czekamy na decyzję środowiskową dla 
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa 
Oczyszczalni w Walendowie 
oraz Rozbudowa Oczyszczalni  
w Nadarzynie”. Wnioski w tej spra-
wie złożyłem jeszcze w ubiegłym 
roku, jako Prezes Zarządu PKN. Po 
otrzymaniu decyzji i niezbędnych po-
zwoleń rozpoczniemy budowę kana-
lizacji w Ruścu. Przez niezrozumiałą 
i niepotrzebną rewolucję kadrową 
Komisarza Nowaka PKN zmarnował 
kilka miesięcy. 
Wśród bieżących spraw m.in.: na zle-

cenie Urzędu Gminy Nadarzyn upo-
rządkowaliśmy rynek w Nadarzynie 
poprzez poprawienie uszkodzonej 
kostki, oczyszczenie i dwukrotne 
pomalowanie ławek, zabetonowanie 
słupków podtrzymujących kosze. 

- Czy często do PKN zgłaszają się 
mieszkańcy z interwencjami?

Piotr Kozłowski - Tak. Jest to dla nas 
bardzo ważne, bo pozwala reagować 
bardzo szybko. Przykładowo w ostat-
nich miesiącach z racji budowy trasy 
S8 miało miejsce kilka awarii sieci 
wodociągowej, które jako pierwsi 
zgłosili mieszkańcy. W takich przy-
padkach także działamy natychmiast 
i je usuwamy. O planowanych napra-
wach informujemy na bieżąco, przede 
wszystkim przez naszą stronę inter-
netową, czy też wykorzystując po-
wiadomienia sms Gminy Nadarzyn,  
z których korzystają Mieszkańcy. 
Teraz w okresie wiosenno – letnim 
powracającym tematem jest kosze-
nie w miejscach zgłaszanych przez 
mieszkańców, w tym np. przy siłow-
niach plenerowych, czy placach za-
baw – to wykonywane jest w miarę 
potrzeby – sami także sprawdzamy, 
gdzie jest taka konieczność. 

- Bogdan Malinowski - Chcemy po-

Bogdan Malinowski - prezes PKN

Piotr Kozłowski - wiceprezes PKN
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stawić na usprawnienie komunika-
cji z Mieszkańcami. Pracujemy nad 
optymalizacją kosztów PKN – już 
dziś, dzięki zmianie taryf  i nego-
cjacjom z operatorem udało nam 
się zmniejszyć opłaty telefoniczne  
o 2 tys. zł miesięcznie. Podjęliśmy 
również działania, które mają na celu 
optymalizację kosztów za energię 
elektryczną i gaz. Planujemy wpro-
wadzenie e-usług dla Mieszkańców. 
Chcielibyśmy, żeby osoby, które ko-
rzystałyby z tej formy mogły więcej 
spraw załatwić on – line. Planujemy 
pozyskać dotacje, aby na budyn-
kach oczyszczalni, Stacji Uzdatniania 
Wody, czy przepompowni zamon-
tować panele fotowoltaiczne co ob-
niży opłaty za energię elektryczną. 
Przygotowujemy się do testów tzw. 
nakładki GSM na wodomierzach, co 
ma ułatwić ich odczyt przez 24h on-
-line i przynieść kolejne oszczędności.

W samym PKN pracujemy nad 
wprowadzeniem zintegrowanego sys-
temu informatycznego, który uspraw-
ni naszą pracę. Chcemy wypracować 
wraz z gminą utrzymanie stawek 
opłat za wodę i ścieki dla mieszkań-
ców na obecnym poziomie.

- Dziękuję za rozmowę.
red.

Więcej informacji 
o Przędsiebiorstwie

Komunalnym 
Nadarzyn 

na stronie: pkn.net.pl

Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn

Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych 

w samorządowej telewizji 

 iTVNadarzyn

Rekrutacja przedszkolna
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i regulaminem rekrutacji, 

zakończono nabór do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  
i klas I – szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  
Gmina Nadarzyn.
Po spotkaniu Wójta Gminy Nadarzyn z Dyrektorem Gminnego Zespołu 

Oświatowego w Nadarzyniie oraz dyrektorami placówek, a także po licznych 
sygnałach ze strony rodziców, Wójt Gminy Nadarzyn zdecydował o utworzeniu 
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ruścu dla dzieci 3 – letnich. 
Nowopowstały oddział zapewni miejsca dla 22 wychowanków. Dla pozostałych 
dzieci, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach/oddziałach 
przedszkolnych Wójt Gminy Nadarzyn, na mocy prawa oświatowego, wskaże 
miejsca w placówkach publicznych, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami oraz  
w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych. 
Do ww. czynności Wójt Gminy Nadarzyn powoła stosowne komisje, w skład 

których wchodzić będą przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy 
publicznych placówek.

O placówce, która zostanie wskazana jako miejsce realizacji wychowania 
przedszkolnego/rocznego przygotowania przedszkolnego, rodzice zostaną 

powiadomieni pocztą.

Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn 
(w tym dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych skierowanych 

przez Wójta Gminy Nadarzyn), w bieżącym roku szkolnym 
tj. 2017/2018 pełnić będą:

Publiczne Przedszkole w Młochowie (2 – 13 lipca br.),
Publiczne Przedszkole w Wolicy (16 - 31 lipca br.).

Wnioski dostępne w ww. placówkach oraz pod linkiem: 
https://bip.nadarzyn.pl/484,rok-2018?tresc=7856
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„Połączenie kolejowe z Warszawą to konieczność” 
- wywiad z zastępcą wójta Januszem Rajkowskim

30 kwietnia br. pan Janusz Rajkowski 
został zastępcą Wójta Gminy 
Nadarzyn. Od dziecka związany 
jest z Raszynem. Jest absolwentem 
Politechniki Warszawskiej, Instytutu 
Organizacji i Zarządzania. Prywatnie 
mąż artystki muzyka, ojciec muzyka  
i matematyka.
Posiada ogromną wiedzę i doświad-

czenie z zakresu samorządu teryto-
rialnego. Przez cztery kadencje był 
Wójtem Gminy Raszyn. W obecnej 
kadencji sprawował mandat Radnego 
Powiatu Pruszkowskiego, który złożył 
18 kwietnia.

- Wiele osób ciekawi, dlaczego Pan 
podjął pracę w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn?
- Znaliśmy się ze śp. wójtem Grzybem 

jako samorządowcy z sąsiednich gmin. 
Rywalizowaliśmy i współpracowali-
śmy wiele lat, darząc się szacunkiem. 
Korzystaliśmy ze swoich doświadczeń. 
Ogromne wrażenie zrobili na mnie 
Mieszkańcy Nadarzyna na początku 
ubiegłego roku, gdy walczyli o powsta-
nie  liceum. Obecny wójt Nadarzyna 
był wtedy przewodniczącym komite-
tu społecznego „Inicjatywa dla utwo-
rzenia Liceum Ogólnokształcącego  
w Nadarzynie”, a ja byłem w grupie 
radnych powiatowych wspierających tę 
inicjatywę. Wtedy poznaliśmy się osobi-
ście. Kiedy po wyborach Wójt Zwoliński 
złożył mi ofertę, zgodziłem się, traktu-
jąc ją jako ogromne wyróżnienie i wyraz 
zaufania. Potrzebowałem jednak trochę 
czasu na uregulowanie moich spraw za-
wodowych, tak abym mógł bez żadnych 
przeszkód podjąć pracę.

- Jak ocenia Pan jako „sąsiad zza mie-
dzy” rozwój gminy?
- Gmina Nadarzyn rozwija się dyna-

micznie wykorzystując wszystkie swoje 
atuty. Jestem pod wrażeniem inwestycji 
prowadzonych przez nadarzyński sa-
morząd. Bazy sportowej i rekreacyjnej 
może Gminie Nadarzyn pozazdrościć 
niejedno miasto. Myślę, że satysfak-
cjonujące jest to, co się dzieje w infra-
strukturze drogowej, remonty i budowy 
nawierzchni, szczególnie w technologii 
destruktu. Kolejną mocną stroną jest 

rozwój oświaty. Mieszkańcy i samo-
rząd wytrwale walczyli o liceum. Głosy 
krytyki nie cichły. Życie zweryfikowało 
ten pomysł bardzo pozytywnie, w tym 
roku liczba zgłoszeń przerosła ocze-
kiwania. Bardzo dużo się tutaj dzieje, 
zmienia na lepsze, wierzę, że moja wie-
dza i doświadczenie okażą się cenne  
w tym miejscu. Gmina wykorzystuje 
swoje atuty i szanse rozwoju. Myślę, że 
ta tendencja będzie się utrzymywała, 
chociaż potrzeby mieszkańców zaczy-
nają się zmieniać.

- Z czego wynikają i jakie są to zmiany?
- Ludzie coraz więcej i ciężej pracują, 

coraz szybciej żyją i dlatego potrzebują 
więcej odpoczynku. Stąd wolą osiedlać 
się bliżej natury, nawet za cenę dłuż-
szych dojazdów do pracy. Domy oto-
czone ogromnymi działkami, których 
utrzymanie jest czaso- i pracochłonne 
wychodzą z mody. Młodzi ludzie chcą 
mieszkać w zamkniętych osiedlach, 
mieć wygodne mieszkanie i poczucie, 
że będzie ono bezpieczne podczas wy-
jazdu czy urlopu. Chcą lepiej wypoczy-
wać, coś ciekawego zobaczyć, posłu-
chać, uczestniczyć w intrygującym wy-
darzeniu. Gmina musi zwracać uwagę 
również na takie potrzeby. Choć są to 
wartości miękkie i ulotne, a także mniej 
namacalne niż przykładowo budowa 
szkoły, kanalizacji czy ulicy, to również 
są istotne. Dlatego nadal trzeba kanali-
zować i modernizować drogi, jednocze-
śnie  dostosowywać inwestycje do ewo-
luujących potrzeb Mieszkańców. Istotna 
staje się infrastruktura społeczna: od-
ległość do sklepu, przedszkola, żłobka 
czy szkoły, do ośrodka zdrowia i dojazd 
do Warszawy. Dlatego jednym z moich 
pierwszych działań było „odświeże-
nie” tematu kolei szynowej. Bezpieczne  

i szybkie skomunikowanie (szynobu-
sem czy szybką koleją) z Warszawą 
jest bardzo istotne dla gmin takich jak 
Nadarzyn, Mszczonów, Żabia Wola 
czy Brwinów. Nie tylko podniesie to 
komfort życia, ale pozwoli na przykład 
młodzieży na bezpieczne podróżowa-
nie do szkoły bez angażowania rodzi-
ców, zmniejszenie kosztów transportu,  
a także poprzez zmniejszenie ruchu sa-
mochodowego pozytywnie wpłynie na 
jakość powietrza, którym oddychamy. 
Temat trudny ale kropla drąży skałę.

- Uważa Pan, że realne jest kolejowe 
połączenie gminy Nadarzyn ze stolicą?
- Były już takie plany, z różnych przy-

czyn nie zostały zrealizowane. Jednak 
takiego połączenia domagają się miesz-
kańcy tak Nadarzyna jak i Warszawy, 
którzy zyskaliby szybki i łatwy dostęp 
do przepięknych terenów rekreacyj-
nych tej gminy. Jedno z pierwszych 
spotkań jakie odbyliśmy z panem 
Wójtem dotyczyło właśnie tego tematu.  
Z wiceprezydentem Warszawy panem 
Olszewskim ustaliliśmy, że tę inwesty-
cję trzeba umieścić w strategii rozwoju 
stolicy. Jestem przekonany, że w końcu 
dojdzie do tego, że na tym kierunku po-
wstaną szyny. Chodzi o to, aby to było 
jak najszybciej.

- Udogodnienia dla firm?
- Należy dbać o firmy, które już dzia-

łają na terenie gminy jak i pozyskiwać 
nowe. Wpływają one nie tylko na lo-
kalny rynek pracy szukając pracowni-
ków, ale także odprowadzają podatki. 
Posadowienie firm wzdłuż głównych 
ciągów komunikacyjnych zwłaszcza 
modernizowanej trasy katowickiej jest 
bardzo dobrym pomysłem. W Raszynie 
mieliśmy podobne podejście. Korzyści 
powinny być obopólne, a współpraca 
polegać na symbiozie. Warto zachęcać 
firmy do zaangażowania w życie lokal-
nej społeczności. Wspierania tutejszych 
drużyn sportowych czy współdziałania 
przy organizacji różnych imprez, czy 
eventów.

- Dziękuję za rozmowę.
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Szanowni Czytelnicy,
Wszyscy mamy świadomośc, że krytyka, przedstawianie swojego zdania i opinii jest częścią demokracji jednak nie 

może być zgody oraz przyzwolenia na wykorzystywanie Internetowych form komunikacji do poniżających i godzących 
w wolność osobistą drugiego człowieka formułownych anonimowo, a co za tym idzie, w domyśle, bezkarnych słów. 

Wójt Gminy Nadarzyn w związku z niewybrednymi, hejterskimi atakami, godzącymi w społeczność lokalną zamieścił 
w Internecie poniższy apel:

Bądźmy dumni z naszej Gminy! Zero tolerancji 
dla hejtu i obrzucania Nadarzyna błotem.

Gmina Nadarzyn przez ostatnie kilkanaście lat zmieniła się nie do poznania, głównie dzięki zaangażowanym 
Mieszkańcom oraz sprawnie działającemu samorządowi. Przekłada się to wprost na możliwości inwestycyjne, 
a także jakość życia. Standard usług publicznych jest u nas często wyższy niż w wielkich miastach. Nie ma 
mowy o tłoku w szkołach i nauce dzieci na dwie, czy nawet trzy zmiany. Do rozwiązywania problemów 
każdego Mieszkańca, czy Przedsiębiorcy mamy szansę podchodzić indywidualnie, co jest nieosiągalne 
choćby w Warszawie. Nie bez powodu, to do naszej Gminy sprowadza się coraz więcej osób. Cały czas, 
wspólnie z radnymi, sołtysami, organizacjami społecznymi, oraz aktywnymi Mieszkańcami pracujemy nad 
tym, by nasza lokalna społeczność wciąż się rozwijała, by równomiernie we wszystkich miejscowościach 
powstawały nowe drogi, wodociągi, kanalizacja, czy wreszcie tereny rekreacyjne i obiekty sportowe. 

Niestety, nie tylko w obliczu negatywnej kampanii wyborczej, ale stale i od wielu lat, pewne osoby niemal 
zawodowo trudnią się szkalowaniem innych i przy okazji systematycznym niszczeniem wizerunku miejsca,  
w którym wszyscy mieszkamy. Opierając się na kłamstwach, nierzetelności oraz całkowicie nieuprawnionych 
ocenach, wciąż raczą opinię publiczną stwierdzeniami jak bardzo źle dzieje się w Gminie Nadarzyn, 
jak to najpewniej wszyscy kradną i nic się tutaj nie udaje. Wolność słowa jest niewątpliwie wartością, 
ale nie usprawiedliwia ona bezkarnego obrażania wszystkich dookoła w myśl własnych obsesji, czy też 
polityczno-biznesowych interesów. Temat ten przewijał się także w licznych spotkaniach z Mieszkańcami 
i przedstawicielami biznesu. Rozmówcy zwracali uwagę, że jest to nie tylko nieprawdziwe i krzywdzące. 
Opinie o Nadarzynie jako gminie źle zarządzanej i „na skraju bankructwa” są szkodliwe dla prowadzonych 
przez nich firm. Na narastającą falę hejtu narzekały też osoby prywatne, które chcą być dumne ze swojej 
Małej Ojczyzny i nie godzą się na niszczenie jej wizerunku.

Dlatego też, jako nowo wybrany Wójt podjąłem decyzję, że w odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców 
Gmina nie będzie dłużej w milczeniu tolerować wszystkich niedorzeczności jakie na jej temat wypisuje 
się w Internecie i nie tylko. Zgodnie z prawem mamy możliwość wystąpienia do Sądu w obronie prawdy  
i dobrego imienia nas wszystkich, którzy w Gminie Nadarzyn żyją na co dzień - i mają do tego pełne prawo 
- być dumni z tego miejsca.
Gmina Nadarzyn od wszystkich, którzy w sposób bezprawny naruszyli dobre imię naszej lokalnej 

społeczności, będzie konsekwentnie domagać się sprostowań, publicznych przeprosin, czy wreszcie 
zadośćuczynienia finansowego na cele społeczne realizowane przez lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Osób z Niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy”.   

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn  
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Zgłoś awarię telefonem 
Wystarczy pobrać darmową apli-

kację, a zgłaszanie różnych awarii  
i uszkodzeń będzie szybsze i prost-
sze. Rozpoczęły się testy aplikacji Mój 
Nadarzyn. Ma być łatwa – intuicyjna  
i przejrzysta w obsłudze oraz jak najle-
piej służyć mieszkańcom. To już kolejna 
realizowana przedwyborcza obietnica 
wójta Dariusza Zwolińskiego.

Aplikacja Mój Nadarzyn pozwo-
li na szybkie i skuteczne przekazanie 
zgłoszenia. Bez konieczności szu-
kania numeru telefonu czy wizyty 
w urzędzie. Wystarczy uruchomić 
darmową aplikację, która dostęp-
na będzie w Sklepie GOOGLE Play  
i poświęcić dosłownie dwie minuty, aby 
sprawa nabrała biegu.

Procedura zgłaszania awarii czy uszko-
dzeń przykładowo: infrastruktury dro-

gowej, oświetlenia, kwestii wodno-ka-
nalizacyjnych, czy śmieci będzie banal-
nie prosta. Wybór kategorii zgłoszenia, 
lokalizowanie awarii, wykonanie zdjęcia  
i wysłanie zgłoszenia. Informacja tra-
fi do operatora, którym będzie straż 
gminna i następnie zostanie rozdyspo-
nowana do odpowiedniej komórki. 
Aplikacja Mój Nadarzyn będzie posia-
dała również opcję telefonicznego zgło-
szenia usterki. Obecnie rozwiązanie jest  
w fazie testów.

Aplikacja będzie bezpłatna  
i w pierwszej kolejności dostępna 
dla każdego posiadającego telefon  
z systemem Android. W nieco dalszej 
przyszłości Mój Nadarzyn funkcjono-
wał będzie również na urządzeniach  
z systemem iOS.

red.

W ostatnim czasie ustawio-
nych zostało 21 nowych koszy 
na śmieci. Po licznych sugestiach 
i uwagach mieszkanców zosta-
ły one umieszczone przy głów-
nych ciągach komunikacyjnych  
w Nadarzynie, czyli ulicach: Sitar-
skich, Pruszkowskiej, Żółwińskiej  
i Mszczonowskiej. 

Nowe kosze uliczne 
Instalacja koszy na śmieci ma po-

móc w utrzymaniu porządku na te-
renie Nadarzyna oraz ułatwić prze-
chodniom pozbycie się drobnych 
śmieci, zamiast wrzucania ich do 
przydrożnych rowów i na pobocza.

red.

Po torze do Warszawy?
Na początku maja wójt Dariusz Zwo-

liński wraz z zastępcą Januszem Rajkow-
skim spotkali się w Warszawie z wicepre-
zydentem stolicy Michałem Olszewskim 
oraz dyrektorem Biura Funduszy Euro-
pejskich i Polityki Rozwoju. Spotkanie 
dotyczyło tematów związanych z fun-
duszami zewnętrznymi.

- Ustaliliśmy, że do końca lipca pod-
piszemy umowę na projekty II etapu 
ścieżek rowerowych oraz „Parkuj i Jedź” 
– wyjaśnia wójt Zwoliński. - Rozma-
wialiśmy również na temat przejęcia od 
stolicy gruntu w Krakowianach tzw. roz-
lewiska Utraty (staw w Krakowianach), 
które Gmina Nadarzyn w planie zago-
spodarowania przestrzennego przezna-

czyła na tereny rekreacyjne.
W trakcie spotkania poruszono także 

kwestię projektów unijnych w nowej 
prognozie na lata 2021-2027. Kolejnym 
bardzo istotnym tematem była budowa 
szybkiego tramwaju w pasie drogowym 
S8 lub w jego pobliżu prowadzącego  
z Komorowa przez Nadarzyna do Msz-
czonowa.

- Temat Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej sięga czasów międzywojennych, 
kiedy to powstała pierwsza koncep-
cja budowy kolejki łączącej Nadarzyn  
z Warszawą. Szansą na powrót do tema-
tu jest rządowy projekt budowy Central-
nego Portu Lotniczego w Baranowie. 
Niejako przy okazji jego realizacji moż-

liwa byłaby realizacja takiej inwestycji 
– tłumaczy Janusz Rajkowski, zastępca 
wójta. – Będziemy dążyli aby projekt 
WKD z Komorowa przez Nadarzyn 
do Mszczonowa wprowadzić do strate-
gii zrównoważonego rozwoju systemu 
transportowego Warszawy na kolejne 
lata. Postaramy się również zaintereso-
wać tym tematem Urząd Marszałkowski 
i wojewódzki. 

Gmina Nadarzyn skierowała już w tej 
sprawie pismo do zastępcy Prezydenta 
miasta stołecznego Warszawy. Projekt 
tego rozwiązania wspierają Żabia Wola, 
Brwinów i Raszyn.

red.
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I Gala Sportu Gminy Nadarzyn 
24 kwietnia w auli Szkoły Podstawo-

wej w Ruscu odbyła się I Gala Sportu 
Gminy Nadarzyn. Pomysł uhono-
rowania wybitnych zawodników, ich 
trenerów oraz osób szczególnie za-
angażowanych i zasłużonych dla roz-
woju sportu w Gminie Nadarzyn był 
rozważany i niemal gotowy do realiza-
cji od zeszłego roku. Pomysłodawcy  
i organizatorzy chcieli w sposób szcze-
gólny wyróżnić osoby, które osiągnęły 
wyniki na poziomie wojewódzkim, 
ogólopolskim oraz na arenie międzyna-
rodowej oraz tych, którzy swoją pracą 
zawodową lub działalanością społeczną 
upowszechaniali kulturę fizyczną i dzia-
łali na rzecz sportu dzieci i młodzieży 

Podczas uroczystej gali, poprowadzo-
nej przez Jacka Kawalca, wyróżnieni 
zostali wybitni młodzi sportowcy tre-
nujący na terenie Gminy Nadarzyn. 
Doceniona została ciężka treningowa 
praca i sukcesy tenisistów stołowych, 
piłkarzy, koszykarzy, siatkarek, adep-
tów sportów walki i innych dyscyplin 
uprawianych przez mieszkańców na-
szej gminy z ogromnymi często sukce-
sami na skalę kraju i Europy. Ponadto 
wyróżniono osoby związane z życiem 
sportowym gminy poprzez trenowanie 

i opiekę nad młodymi utalentowanymi 
sportowcami, animatorów imprez spor-
towych, osoby opiekujące się obiektami 
sportowymi, czy promującymi sport.

Gościem specjalnym Gali był Mistrz 
tenisa stołowego Leszek Kucharski. 

Oprawę muzyczną Gali przygotowała 
jak zawsze rewelacyjna Orkiestra OSP 
Nadarzyn, w przerwie zaś goście mogli 

Urząd Gminy 
Nadarzyn 
nawiązał 

współpracę 

z Radiem Bogoria
Radio Bogoria (94.5 FM) będzie prezentowało najważ-
niejsze wiadomości z terenu Gminy Nadarzyn w serwi-
sach informacyjnych. Ponadto, w każdy czwarty czwar-
tek miesiąca ze studia zlokalizowanego w nadarzyńskim 

urzędzie będzie nadawany program na żywo.

 Zapraszamy do słuchania

obejrzeć występy utytułowanej pary ta-
necznej - Mariki Bociąg i Kuby Latosz-
ka (finalistów POLISH CUP 2017).

Zapraszamy do obejrzenia 

materiału filmowego z Gali  

na ITVNadarzyn 

 Sprostowanie
W kwietniowym numerze WN w artykule pt. „Komi-

sarz Dariusz Nowak pod lupą Prokuratury” wkradł 

sie błąd. Napisaliśmy, że Komisarz pobierał kilkana-

ście złotych zarówno z Gminy, jak i z Powiatu, oczy-

wiście chodziło o kilkanaście, tysięcy złotych.

Bezdyskusyjnym faktem jest, że na konto Komi-

sarza wpłynęły dwa wynagrodzenia - od różnych 

pracodawców.

Nie przesądzamy, czy doszłoby do zwrotu niesłusz-

nie wypłaconego przez Powiat wynagrodzenia gdy-

by nie upublicznienie sprawy. Zwróciliśmy jedynie 

uwagę na zaistniałą sytuację. 

red.
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Gmina Nadarzyn biało - czerwona
2 maja święto naszej flagi narodowej, 

każdy celebrował jak umiał. Gmina 
rozkwitła biało-czerwonymi flagami. 
Siatkarki z GLKS pobiegły z Prezydentem 
RP, a wielu mieszkańców wraz z harcerza-
mi utworzyło „żywą flagę”.

Nieprzypadkowo na Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 
2 maja. Jest to czas, w którym Polakom 
towarzyszą refleksje o szczytnych kartach 
historii naszej Ojczyzny. Właśnie 2 maja 
73 lata temu polscy żołnierze zdobywają-
cy stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili 
biało-czerwoną flagę na Reichstagu oraz 
na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule. 
Mamy zatem powody do radosnego świę-
towania.

W Nadarzynie nie tylko na ulicach i bu-
dynkach użyteczności publicznej wywie-
szono flagi narodowe. Z roku na rok coraz 
więcej flag wywieszają mieszkańcy gminy. 
Tradycyjnie już na placu Poniatowskiego  
w Nadarzynie okolicznościowy apel 
zorganizował Nadarzyński Szczep 
WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych. 
Uroczystość połączona była z uczcze-
niem przypadającej następnego dnia rocz-
nicy ogłoszenia Konstytucji 3-go maja.  
W programie był: krótki rys historyczny, 
odśpiewanie hymnu państwowego, utwo-
rzenie 50 metrowej „żywej flagi” i prze-
marsz przed Urząd Gminy, gdzie zrobio-
no pamiątkowe zdjęcie. Radość tego świę-
ta połączyła się ze smutkiem wynikającym 
z niedawnego pożegnania druha Leona 
Giżyckiego, wieloletniego Komendanta 
hufca ZHP w Nadarzynie. Jego pamięć 
zebrani uczcili minutą ciszy.

Siatkarki GLKS Nadarzyn na pewno 
nie zapomną udziału w „Biało-Czerwonej 
Sztafecie RMF FM”. W tym roku –  
w ramach akcji flaga narodowa przemie-
rzała Polskę z południa na północ - szta-
feta wystartowała z Zakopanego. Gdy do-
tarła do stolicy młodzi siatkarze z PZPS 
na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 
przekazali flagę narodową Andrzejowi 
Dudzie. Po wspólnych pamiątkowych 
zdjęciach Prezydent wspólnie z młodzie-
żą przebiegł Krakowskim Przedmieściem 
pod Kolumnę Zygmunta. Następnie za-
prosił młodzież do Pałacu.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 
roku. Historycznie polskie barwy narodo-
we wywodzą się z barw herbu Królestwa 
Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego – czytamy na stronie www.
prezydent.pl/. - W symbolice polskiej fla-

gi biel pochodzi od bieli 
orła, będącego godłem 
Polski i bieli Pogoni - 
rycerza galopującego na 
koniu - godła Litwy. Oba 
godła znajdują się na 
czerwonych tłach tarcz 
herbowych. Na naszej 
fladze biel znalazła się 
u góry, ponieważ w pol-
skiej heraldyce ważniej-
szy jest kolor godła niż 
tła.

red.

Witaj maj, piękny maj...
W ramach Jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości na placu 

Poniatowskiego w Nadarzynie stanęła kolejna w tym roku wystawa poświęcona 
ważnym wydarzeniom z kart historii naszej Ojczyzny – uchwaleniu Konstytucji 
3 maja 1791 roku. W szkołach na terenie Gminy Nadarzyn odbyły się 
okolicznościowe akademie związane z tym świętem. Ponadto młodzież z SP 
Rusiec przygotowała przedstawienie upamiętniające to wydarzenie, a uczniowie 
7 szkół z powiatu pruszkowskiego rywalizowali w konkursie historycznym  
w Młochowie. 

Jak uchwalenie Konstytucji 3 maja widzą uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Ruścu? Można się przekonać oglądając relację z przygotowanego przez uczniów 
i nauczycieli przedstawienia (zapraszamy do obejrzenia materiału na ITVNadarzyn). 
Pod przystępną formą telewizyjnego serwisu informacyjnego w formie sprawozdań, 
relacji czy wywiadów przybliżyli kolegom historię i kulisy powstania konstytucji 3 maja. 
Z kolei w Szkole Podstawowej w Młochowie odbył się powiatowy konkurs historyczny 
„1791-1918 - Od Konstytucji 3-go maja do odzyskania Niepodległości”. Rywalizowali 
w nim uczniowie z 7 szkół (szczegóły na następnej stronie WN). 

Zapraszamy Mieszkańców do zapoznania się z wystawą poświęconą uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja. Dostępna na pl. Poniatowskiego w Nadarzynie ekspozycja nie 
tylko przytacza w całości tekst tego donośnego dokumentu, ale także przybliża tło 
historyczne poprzedzające jej uchwalenie, prace nad dokumentem, sylwetki jej 
sygnatariuszy i następujące w jej konsekwencji rozbiory Polski. Wystawa dostępna 
będzie jeszcze do 4 czerwca, kiedy to jej miejsce zajmie wystawa poświęcona 
polskiemu malarzowi, twórcy obrazów historycznych i batalistycznych Janowi 
Alojzemu Matejce, którego 180 rocznicę urodzin obchodzili będziemy 24 
czerwca br.

red.
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SP Młochów - powiatowy konkurs historyczny 

8 maja 2018 r. pod patronatem Wójta 
Gminy Nadarzyn oraz pod hono-
rowym patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty w Szkole 
Podstawowej w Młochowie odbył się 
powiatowy konkurs historyczny „1791 
– 1918 -  od Konstytucji 3 - Maja do 
odzyskania niepodległości”. 

Celem konkursu było rozwijanie 
zainteresowań tematyką historyczną 
wśród młodzieży, a w szczególności 
przybliżenie uczniom tematyki 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Konkurs miał na celu nawią-
zanie współpracy między  szkołami 

w powiecie, doskonalenie umiejętno-
ści zdobywania wiedzy historycznej 
i posługiwania się nią oraz kształto-
wanie postawy patriotycznej wśród 
nastolatków.

Zakres wiadomości obejmował dzie-
je Polski od obrad Sejmu Wielkiego do 

odzyskania niepodległości. Uczestnicy 
musieli wykazać się znajomością: fak-
tów, pojęć, dat, postaci historycznych, 
obrazów, umiejętnością umiejscawia-
nia wydarzeń na mapie historycznej 
oraz rozpoznawaniem pieśni patrio-
tycznych związanych z tym okresem.

Konkurs składał się z dwóch etapów: 
szkolnego i powiatowego. Pierwsze 
eliminacje zostały przeprowadzone  
w szkołach w formie testu opraco-
wanego przez  szkolnego opiekuna – 
nauczyciela historii. W tym etapie zo-
stały wyłonione trzy osoby o najwyż-
szej liczbie punktów, które utworzyły 

zespoły reprezentujące daną szkołę. 
Rozgrywka międzyszkolna rozpoczęła 
się o 10.00, w specjalnie przygotowa-
nej i udekorowanej na tę okoliczność 
sali gimnastycznej w SP Młochów. 
Uroczystość rozpoczęło powitanie 
wygłoszone przez gospodynię szkoły 

w Młochowie panią Annę Rudecką 
oraz Wójta Gminy Nadarzyn pana 
Dariusza Zwolińskiego. Zmagania 
trwały 2,5 godziny i obejmowały trzy 
części. Pierwszą z nich był pisem-
ny test dla wszystkich uczestników 
konkursu, który składał się z piętna-
stu zadań zamkniętych. Druga run-
da obejmowała „quiz indywidualny”,  
w którym młodzież odpowiadała ko-
lejno na pytania wymagające krótkiej  
i szybkiej odpowiedzi. Ostatnim eta-
pem był finał w formie „quizu gru-
powego”, w którym trzyosobowe ze-
społy z każdej szkoły, wspólnie stara-
ły się udzielić właściwej odpowiedzi. 
W przerwach między konkurencjami 
uczestnicy śpiewali przy akompania-
mencie gitary polskie pieśni patriotycz-
nych związane z tematem konkursu 
oraz…posilali się.

W rywalizacji uczestniczy-
ło 21 uczniów z 7 szkół powiatu 
pruszkowskiego. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała ko-
misja złożona z sześciu nauczycieli 
– opiekunów reprezentacji poszcze-
gólnych placówek. Przewodniczącą 
komisji była pani Bożena Szajkowska. 
Jak wynika z relacji uczestników, część 
pytań konkursowych nie sprawiła mło-
dzieży większych trudności, inne zaś 
uznali za dość trudne. Najwięcej pro-
blemów sprawiły zadania dotyczące 
chronologii wydarzeń. 

Ostateczne wyniki konkursu:  
I MIEJSCE - Szkoła Podstawowa  
w Młochowie, II MIEJSCE – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi  
i III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa 
w Ruścu. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagro-
dy rzeczowe oraz książki historyczne 
wręczone przez Zastępcę Wójta Gminy 
Nadarzyn pana Janusza Rajkowskiego 
oraz dyrektora Gminnego Zespołu 
Oświatowego panią Marię Aleksińską 
(na fot.obok).  

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy, a zwycięzcom 

gratulujemy.

Bożena Szajkowska 

Nauczyciel historii w SP Młochów

,,1791 – 1918 – OD KONSTYTUCJI 3 – MAJA 

DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
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Urząd Gminy...od środka
Chcąc przybliżyć mieszkańcom zadania i pracę Urzędu Gminy 

Nadarzyn przedstawiamy cykl Urząd od środka… będziemy 
prezentować Państwu poszczególne referaty i samodzielne 
stanowiska. Przedstawimy pokrótce zadania, którymi dany 
referat się zajmuje .

Do zadań Referatu Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
należy w szczególności: prowadzenie 
spraw związanych z udzielaniem ze-
zwoleń na prowadzenie działalności 
polegającej na usuwaniu, wykorzysty-
waniu i unieszkodliwianiu odpadów ko-
munalnych, prowadzenie działalności 
dot. bezdomnych zwierząt i schronisk 
dla nich, a także prowadzenie spraw 
wynikających z zadań gminy określo-
nych w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie, jak również bieżąca 
kontrola obszaru gminy w tym zakre-
sie, czy też prowadzenie postępowań 
administracyjnych w sprawie udzielania 
zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, 
konserwacji drzew – pomników przyro-
dy oraz w sprawach dotyczących samo-
wolnych usunięć drzew i krzewów. 

Referat również zajmuje się sprawami 
związanymi z utrzymaniem należytego 
stanu sanitarnego, czystości i porząd-
ku na terenach stanowiących własność 
gminy, a także sprawami związanymi  
z wydawaniem decyzji środowisko-
wych, opiniowaniem rocznych planów 
łowieckich, prowadzeniem prac zwią-
zanych z dofinansowaniem i utylizacją 
eternitu. 

Referat zajmuje się także po-
stępowaniami w zakresie ubez-
pieczenia mienia komunalnego  
i urzędu, wykonywaniem zadań gmi-
ny wynikających z prawa wodnego, 
przygotowywaniem zezwoleń na 
utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną. Do zadań referatu należy 
ponadto zaopatrzenie materiałowo - 
biurowe urzędu, udział w inwentaryza-
cji mienia komunalnego i urzędu oraz 
współpraca z instytucjami i urzędami 
pracującymi na rzecz rolnictwa i go-
spodarki żywnościowej, w szczególno-
ści: inspekcją ochrony roślin, inspekcją 
ochrony środowiska, wojewódzkim 
ośrodkiem doradztwa rolniczego, sta-
cją sanitarno-epidemiologiczną, ko-
mendą policji, komendami straży po-
żarnych, radnymi, sołtysami, radami 
sołeckimi.

W 2017 r. referat nadzorował odbiór 
63 zwierząt padłych z terenu gminy do 
Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych 
w Mszczonowie. Prowadził bieżące 
prace konserwacyjno – porządko-
we na terenie parków w Nadarzynie  
i w Młochowie – 5 zadań. Prowadził 
aktualizacje danych dotyczących aglo-

meracji Nadarzyn PLMZ099 ujętych 
w Krajowym Planie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych; przygotował 
dane dla Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego –  Ankiety dla jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczących 
realizacji zadań zawartych w sprawie: 
w Programie Ochrony Środowiska 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2011-2014 z uwzględnieniem perspek-
tywy do 2018 r.; rozpoczął prace nad 
przygotowaniem „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Nadarzyn do 
roku 2020”: wybór wykonawcy, zebra-
nie danych i wypełnienie ankiet, prze-
prowadzenie konsultacji społecznych; 
prowadzono postepowania: w sprawie 
składowania innych odpadów – wysto-
sowano 2 pisma do właścicieli nieru-
chomości w sprawie usunięcia składo-
wanych odpadów oraz w sprawie wy-
dania opinii dotyczących zatwierdzenia 
projektu prac geologicznych - wydano  
1 postanowienie.

Prowadzono kontrole i zlecano do 
PKN uprzątnięcie nielegalnych wysy-
pisk odpadów na terenach gminnych 
(łącznie 32 wysypisk) oraz likwida-
cję zakrzaczeń utrudniających ruch 
na drogach gminnych (4 miejsca). 
Prowadzono wizje lokalne w rejonie 
sortowni odpadów HETMAN – łącz-
nie 20 interwencji i wizji lokalnych, 
również przy współpracy ze Strażą 
Gminną, łącznie ze skierowaniem 
sprawy do kontroli właściwych orga-
nów (MWIOŚ, PINB).

Pracownicy referatu wzięli udział kon-
troli przeprowadzonej przez MWIOŚ 
u przedsiębiorcy w Kajetanach oraz  
w 3 kontrolach przeprowadzonych (in-
dywidualnie oraz wspólnie z przedsta-
wicielem Inspektoratu Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Grodzisku Mazowieckim)związanych 
ze stanem zadrzewień na skarpach rzek 
Utrata, Zimna Woda, Głoskówka (za-
właszcza wiatrołomu na rzece Zimna 
Woda w Strzeniówce). Prowadzili: re-
jestr zbiorników bezodpływowych 
i oczyszczalni przydomowych – we 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Pracownicy (od lewej): Joanna Skrzydlewska, Justyna Mlekicka, Maria 

Gołębiowska - Latoszek, Marzanna Załęska, Alicja Gnat, Sylwia Łazowska 
(p.o. kierownik referatu), Krzysztof Pietrzykowski, Dariusz Myśliwy.
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FUNDACJA KULTURY INFORMACYJNEJ i PRZEDSZOLE JUPIK

zapraszają na Otwarte Spotkanie Czwartkowe z cyklu
                               

„Autorzy Dzieciom, Dzieci Autorom”
Wystąpią:

Krystyna ŁAGOWSKA – autorka książek dla dzieci
oraz

Dzieci z Przedszkola Jupik
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca (czwartek) od godz. 14.30

w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26

tel.  (22) 729 92 81, 728 662 112
Wstęp wolny

współpracy z PKN Nadarzyn i Strażą 
Gminną; postępowania administracyj-
ne oceniające wpływ inwestycji na śro-
dowisko wraz z procedurą przygoto-
wującą decyzje o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsięwzięć 
–wydano 5 postanowień w/s oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym 
1 postanowienie o przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania na środowisko  
(z raportem o oddziaływaniu na środo-
wisko), 1 postanowienie o odmowie wy-
dania decyzji środowiskowej, 5 decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
w tym 1 po przeprowadzeniu oceny 
oddziaływania na środowisko, 1 decyzja  
o umorzeniu postępowania.

Udzielano wyjaśnień i opinii dotyczą-
cych konieczności przeprowadzania 
procedur oceny oddziaływania na śro-
dowisko. Współpracowano z instytucja-
mi działającymi w zakresie ochrony śro-
dowiska - MWIOŚ, Urząd Wojewódzki  
w Warszawie, GUS, Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie, Rejonowa 
Straż Pożarna w Pruszkowie, 
Straż Gminna w zakresie obo-
wiązków ustawowych (statysty-
ka, procedury administracyjne  
i sprawy o wykroczenia) oraz w związ-
ku ze zgłoszeniami mieszkańców  
w sprawach interwencji. 

Ponadto referat prowadził bieżącą 
ewidencję i sprawozdawczość w spra-
wie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
i składowania odpadów oraz nalicza-
nie wysokości opłat rocznych za ko-
rzystanie ze środowiska. Nadzorował 
przebieg działań z zakresu edukacji 
ekologicznej w publicznych placów-
kach oświatowych, w tym wydatkowa-
nie środków przyznanych przez RG 
Nadarzyn na edukację ekologiczną. 
Referat współorganizował z MODR 
szkolenia specjalistyczne dla rolników.

Prowadzenie ewidencji elektronicz-
nej: EDOŚ – ewidencji danych o do-
kumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie oraz 
GOMiG – ewidencja umów zawar-
tych na wywóz nieczystości stałych  
i ciekłych z terenu gminy.
Monitorowanie stanu nowych, prze-
niesionych stanowisk niektórych 
gatunków chronionych: pachni-
cy, próchniczki, kwietnicy złocistej, 
kruszczycy złotawki, kozioroga dębo-
sza na terenie parku w Młochowie oraz  
w Krakowianach. W zakresie spraw 
dotyczących dofinansowań i utylizacji 
eternitu w 2017 r. przyjęto i zweryfi-

kowano 24 wnioski - 22 rozpatrzono 
pozytywnie; prowadzono aktualizację 
danych w internetowej „bazie azbesto-
wej”, dotyczących ilości i występowa-
nia wyrobów azbestowych.
Nadzorowano wykonania prac zwią-
zanych z pielęgnacją zieleni na terenie 
Gminy Nadarzyn oraz wycinki i nasa-
dzenia drzew.
W 2017 roku w zakresie obsługi sys-

temu gospodarki odpadami komunal-
nymi pracownicy referatu zajmowali 
się m.in.: obsługą programów kom-
puterowych zarządzających systemem 
GOMIG i KSZOB: uruchamianiem 
aktualizacji. Księgowano wpłaty 
mieszkańców za odpady komunalne, 
Prowadzenie korespondencji doty-
czącej płatności (mieszkańcy, urząd 
skarbowy) – 5540, Przygotowanie  
i wysyłanie decyzji określających wy-
sokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wysłano łącznie 
58 decyzji. Prowadzenie postępowań 
egzekucyjnych w sprawach zaległości 
w opłatach za gospodarowanie od-
padami komunalnymi - wydano  524 
tytuły wykonawcze, wystawiono 1399 

upomnień.
Systematycznie udzielanie były in-

formacje ustne oraz przyjmowane 
zgłaszanych telefonicznie reklamacji 
dotyczących funkcjonowania systemu 
odbierania odpadów komunalnych – 
łącznie ok. 1710 interwencji i 101 rekla-
macji. Prowadzono sprawozdania od 
firm odbierających odpady komunalne 
i nieczystości ciekłe. Wprowadzenie 
danych ze sprawozdań do systemu 
GOMIG. Przygotowano i wysłano 
roczne sprawozdania z realizacji za-
dania z zakresu gospodarowania od-
padami komunalnymi do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.
Ponadto referat zajmuje się przyjmo-

waniem i obsługą wniosków z tytułu 
opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości cie-
kłych; przygotowaniem bilansu go-
spodarki odpadami oraz analizą stanu 
gospodarki odpadami komunalnym, 
weryfikacją deklaracji, przyjmowa-
niem, wprowadzaniem danych do sys-
temu GOMIG, naliczaniem płatności, 
kontrolą terenową posesji w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi.  

red.
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VI Happening Jestem bezpieczny na 
drodze organizowany przez GODM 
Tęcza, Straż Gminną, Policję oraz Firmę 
3M Poland odbył się w Szkole Podsta-
wowej w Woli Krakowiańskiej.

Tegoroczna edycja Happeningu „Je-
stem bezpieczny na drodze” dedykowana 
była uczniom Szkoły Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej. W spotkaniu 
uczestniczyli: komendant Straży 
Gminnej Adam Piskorz, mł. strażnik SG 
Marcin Marczak, mł. asp. Marcin Deka 
z Komisariatu Policji w Nadarzynie,  
p. Agata Jasonek z 3M Poland oraz 
młodzież i pracownicy GODM Tęcza:  
p. Agata Sierputowska, p. Martyna 
Szwed, p. Marzena Latoszek i p. Krysty-
na Masłowska.

Podczas spotkania zaprezentowano : 

♥ 2 krótkie filmy o bezpieczeństwie na 
drodze (dostosowane do wieku dzieci), 

♥ prawidłowo wyposażony rower,

♥ prawidłowy ubiór rowerzysty i piesze-
go na drodze. 

Mł.asp. Marcin Deka  z Komisaria-
tu Policji w Nadarzynie oraz mł. straż-
nik Marcin Marczak ze Straży Gminnej  
w Nadarzynie omówili przepisy ruchu 
drogowego dotyczące dzieci do lat 10 
i powyżej 10 roku życia. Pani Agata Ja-
sonek opowiedziała o zaangażowaniu 
firmy  3M Poland na rzecz bezpieczeń-

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy  
w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje  

w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie 
nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia  

nr 2.1.1  Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną wskazanego w Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Termin 

składania wniosków 1 czerwca  do 15 czerwca 2018 r.

stwa pracy oraz bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym.  Dzieci miały 
do rozwiązania zadania dotyczące 
prawidłowego zastosowania przepi-
sów drogowych i zaprezentowania 
ich na specjalnie przygotowanych 
planszach, imitujących skrzyżowania 
w Woli Krakowiańskiej, Młochowie, 
Ruścu i Nadarzynie. 

Młodzież z Ogniska „Tęcza” wy-
stąpiła z energetycznym układem ta-
necznym pt. „Żyj neonowo- odbla-
skowo”, prezentując jednocześnie 
modne gadżety odblaskowe.  

Na koniec spotkania wszyscy 
uczniowie otrzymali :

♦  kamizelki i breloczki odblaskowe 
od Firmy 3M Poland, 

♦ opaski, bransoletki odblaskowe, 
piłki (przekazane na rzecz szkoły) oraz 
dyplomy za uczestnictwo w wydarze-
niu od GODM Tęcza.   

Podziękowanie dla Firmy 3 M 
Poland. Składamy serdeczne podzię-
kowania Pani Ewie Jaxa-Jankow-
skiej i Pani Agacie Jasonek z Firmy 3 
M Poland za aktywne włączenie się  
w organizację VI Happeningu Jestem 
bezpieczny na drodze i ufundowanie 
przez 3M Poland kamizelek odblasko-
wych oraz breloczków odblaskowych 
dla uczniów Szkoły Podstawowej  
w Woli Krakowiańskiej. 

Wyrażamy radość, że Firma 3M Po-
land podejmuje w środowisku lokal-
nym działania na rzecz bezpieczeń-
stwa, zdrowego stylu życia, które są 
spójne również z naszymi prioryte-
tami. Kultura innowacji,  korzystanie  
z potencjału jaki wnosi każdy pracow-
nik, tworząc ZESPÓŁ ludzi z pasją 
- warte są prezentowania, szczególnie 
ludziom młodym, przed którymi ży-
ciowe wybory. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy.

     
Dyrektor i Wychowawcy GODM „Tęcza”.

VI Happening - Jestem bezpieczny na drodze
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

• 3.04.2018 r.
Wyjazd zastępu do dachowania sa-

mochodu osobowego w Urzucie na 
trasie katowickiej. Zabezpieczaliśmy 
miejsce zdarzenia oraz uprzątnęliśmy 
jezdnie. Na miejscu obecne był także: 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
oraz policja Wydział Ruchu Drogowego 
Pruszków. Działania prowadzone były 
w godzinach popołudniowych.

• 5.04.2018 r.
Po południu zostaliśmy zadysponowa-

ni do pożaru trawy w Krakowianach. 
Spaleniu uległo około 1000 metrów 
kwadratowych suchej trawy. Na miejscu 
obecna była również OSP Młochów. 
Po zakończonych działaniach zostali-
śmy przekierowani na Starą Wieś, także 
do pożaru trawy. Spaleniu uległo oko-
ło 2000 metrów kwadratowych suchej 
trawy i zarośli. Na miejscu obecne były: 
PSP Pruszków i OSP Żółwin. 

• 6.04.2018 r.
Po południu - wyjazd zastępu do po-

żaru traw w Krakowianach. Spaleniu 
uległo około 1500 metrów kwadrato-
wych. Na miejscu obecne były też: OSP 
Młochów, OSP Tarczyn oraz policja 
Nadarzyn. 

• 7.04.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru traw  

w Urzucie. Spaleniu uległo około 200 
metrów kwadratowych powierzchni. 
Na miejscu obecna była także OSP 
Młochów. Kilka godzin później zo-
staliśmy zadysponowani także do po-
żaru traw, ale tym razem w Żółwinie. 
Spaleniu uległo około 1000 metrów 
kwadratowych suchej trawy jak i zarośli. 
Na miejscu obecne były także jednostki 
OSP Żółwin i OSP Brwinów. 

• 8.04.2018 r.
Wyjazd zastępu do zabezpieczenia 

porzuconych w trawie pojemników  
z nieznaną substancją. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu i odgrodze-
niu terenu, a także sprawdzeniu specjal-
nymi testerami, jakiego rodzaju sub-
stancja znajduje się w pojemnikach. Na 

miejscu obecne  były: PSP Pruszków, 
policja Nadarzyn oraz przedstawiciel 
Urzędu Gminy Nadarzyn.

• 13.04.2018 r.
W godzinach porannych zostaliśmy 

zadysponowani na ulicę Storczykową  
w Nadarzynie. Ratowaliśmy szpaka, 
który wpadł do przewodu wentylacyj-
nego i nie był w stanie się wydostać. 
Nasze działania polegały na złapaniu 
zwierzęcia oraz wypuszczeniu na wol-
ność.
Tego samego dnia w godzinach wie-

czornych zostaliśmy zadysponowani na 
ulicę Lipową. Tutaj wystraszony przez 
psa kot wszedł na drzewo skąd nie był 
w stanie sam zejść. Po przystawieniu 
drabiny, jeden ze strażaków zdjął zwie-
rzę, które ostatecznie zostało przekaza-
ne w ręce właścicielki. Na miejscu była 
także obecna Policja Nadarzyn.

• 16.04.2018 r.
Wieczorem zostaliśmy zadyspono-

wani na ulicę Błońską w Nadarzynie, 
do rzekomego pożaru dachu domu 
jednorodzinnego. Po rozpoznaniu 
okazało się, że właściciel rozpalił so-
bie w kominku i wydobywający się  
z komina dym, rozchodził się po da-
chu, co zaalarmowało sąsiadów. Na 
miejscu obecne były dwa zastępy 
PSP Pruszków oraz Policja WRD 
Pruszków.

• 18.04.2018 r.
W godzinach porannych zostaliśmy 

zadysponowani do zerwanych ka-
bli telekomunikacyjnych przy uli-
cy Kościelnej w Nadarzynie. Nasze 
działania polegały na zwinięciu oraz 
zabezpieczeniu zerwanych kabli na 
poboczu, a także zdjęciu jednego  
z kabli, który wisiał na przewodach 
średniego napięcia nad ulicą Poświętną. 
Na miejscu obecny WRD Pruszków.

• 20.04.2018 r.
W godzinach nocnych zostaliśmy 

zadysponowani do wypadku drogo-
wego samochodu ciężarowego z mo-
tocyklistą. Nasze działania polegały 

na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
kierowaniu ruchem oraz uprzątnię-
ciu jezdni z plastików. Na miejscu 
obecne były także dwa zastępy PSP 
Pruszków, Policja WRD Pruszków 
oraz Pogotowie Ratunkowe.
Kilka godzin później zostaliśmy za-

dysponowani do załączonej czujki 
p-poż na terenie dawnej firmy Atlas. 
Po dojeździe, na miejscu działali już 
strażacy z OSP Młochów. Po rozpo-
znaniu nie stwierdzono pożaru. 

• 25.04.2018 r.
Wyjazd zastępu do palących się su-

chych liści, poprzez iskrzenie prze-
wodów średniego napięcia na ulicy 
Wierzbowej. Nasze działania polegały 
na zabezpieczeniu terenu do przyjaz-
du pogotowia energetycznego, które 
po wyłączeniu prądu, przystąpiło do 
usunięcia gałęzi, które tarły o prze-
wody powodując zwarcie. Działania 
prowadzone w godzinach popołu-
dniowych.
W godzinach wieczornych natomiast 

zostaliśmy zadysponowani na ulicę 
Pruszkowską do złamanego konaru 
drzewa. Nadłamany zagrażał przeby-
wającym na terenie ogródków dział-
kowych. 

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn 

 4 maja obchodzony był 
Dzień Strażaka

- wszystkim Druhnom  
i Druhom Ochotnikom  

z jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

w Nadarzynie i w Młochowie 
z serdecznymi 

podziękowaniami za służbę 
życzymy 

wszelkiej pomyślności
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20 - lecie Orkiestry OSP Nadarzyn  
„Muzyka to najlepszy język do poru-
szania serc ludzi na całym świecie”

J. Page

W sobotni wieczór 19 maja 2018 r. 
w sali widowiskowej Matecznika 
Zespołu Mazowsze odbył się wy-
jątkowy koncert jubileuszowy.  
20 - lecie istnienia świętowa-
ła Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej Nadarzyn. Koncert roz-
począł się uroczystą i podniosłą 
częścią oficjalną. Nie zabrakło po-

dziękowań i chwil wzruszeń. Wśród 
licznie przybyłych gości był m.in. 
JE Ks. Kardynał Kazimierz Nycz 
metropolita Warszawski – wielki 
sympatyk i przyjaciel nadarzyń-
skiej Orkiestry, Prezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemar 

Pawlak, Premier RP Janusz Piechociński, 
Agnieszka Kuźmińska przedstawi-
ciel Marszałka Woj. Mazowieckiego 
(wręczyła wyróżnienia Pro Masovia 
Annie Szabat - wspierającej działa-
nia Orkiestry od chwili jej powstania 
oraz czterem muzykom Orkiestry: 
Krzysztofowi Pasierbkowi, Jerzemu  
Nowińskiemu, Wojciechowi Piechalowi 
oraz Mieszkowi Piętce), Jacek Gromek 

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP (wręczył medal św. Floriana 
kaplemistrzowi Mirosławowi 
Chilmanowiczowi), przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych samorządów  
z całej Polski, duchowieństwo, dyrek-
torzy placówek oświatowych i jed-
nostek podległych Gminy Nadarzyn, 

strażacy, przedsiębiorcy, mieszkańcy 
Gminy Nadarzyn. Gościem specjal-
nym była pani Bożena Grzyb – żona 
śp. Janusza Grzyba, Wójta Gminy 
Nadarzyn, współzałożyciela i opieku-
na Orkiestry. 

Muzycy podczas koncertu uhonoro-
wali pamiątkowymi statuetkami osoby 
wspierające Orkiestrę. Swoją wdzięcz-
nośc wyrazili w sposób szczególny wo-
bec swojego kapelmistrza - Mirosława 
Chilmanowicza – od 20 lat z wielkim  
twórczym zapałem i zaangażowaniem  
prowadzącego zespół. Wraz z prezen-
tacją ułożonego specjalnie na tę okazje 
poematu na jego temat, wręczyli mu 
diamentową batutę.

Dwugodzinna uczta muzyczna pełna 
była niespodzianek, a gromkie brawa  
i owacje na stojąco długo nie mil-
kły. Zaś od wychodzących gości 
słychać było głosy pełne zachwytu 
i nieukrywanego podziwu dla umie-
jętności muzyków. Wśród zaprezen-
towanych po mistrzowsku utwo-
rów były m.in. muzyka z filmów 
Robin Hood, Star Wars, Agent 007 
- Sky Fall, czy Maska Zorro, nie mo-
gło oczywiście zabraknąć Różowej 
Pantery, a także Prząśniczki. Byli tak-
że Okularnicy (Agnieszki Osieckiej), 
czy Sing Sing. Wokalnie wsparciem 
Orkiestry były m.in. Ania Judycka (jej 
mąż oraz córki grają w Orkiestrze), 
grające w zespole siostry Dorota  
i Monika Szczepańskie, brawurowo 
wykonujący utwory zespołu Queen 
Zbyszko Tuchołka. Gościnnie wy-
stąpiła również stepująca tancerka 
Anna Kołakowska oraz skrzypacz-

Podziękowania od Orkiestry. Od lewej Bożena Grzyb - żona śp. Janusza Grzyba wieloletnie-
go Wójta Gminy Nadarzyn, Danuta Wacławiak przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Dariusz 
Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn, JE Ks. Kard. Kazmierz Nycz oraz Mirosław Chilmanowicz  
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ka Kamila Malik. Na „deser” zaś na 
scenie zawitał zespół Vox ze znany-
mi polskimi szlagierami: „Szczęśliwej 
drogi już czas” oraz „Bananowy 
song”. Każdy utwór „opakowany” 
był w oryginalną oprawę…a to roz-
poczynał się zjeżdżającą na scenę po 
linie tamburmajorką, a to pojawiają-
cymi się tematycznie zdjęciami w tle. 

Orkiestra kilka razy zdobyła tytuł 
Mistrza Polski, świata i nie będzie 
przesadą używanie wobec niej zwro-
tów takich, jak fenomenalna i wy-
bitna. To duma Gminy Nadarzyn. 
Zielono żółte mundury i charakte-
rystyczne czapki, herb Nadarzyna  
w logo Orkiestry oraz ogromna pasja 
i nieznikający, promienny uśmiech na 
twarzach muzyków, a przede wszyst-
kim wysoki kunszt wykonywanej mu-
zyki i profesjonalizm sceniczny to zna-
ki rozpoznawcze naszych muzyków. 
W swoim repertuarze mają oni ok. 
400 utworów. Od lat uświetniają uro-
czystości nie tylko gminne, powiatowe 
czy wojewódzkie, ale także ogólnopol-
skie. Muzycy są laureatami wielu festi-
wali w kraju i zagranicą. Występowali  
w najsłynniejszych salach koncerto-
wych świata. Byli gośćmi programów 
telewizyjnych, występowali w wielu epi-
zodach filmowych. W Orkiestrze mu-
zykują całe rodziny. 
Współtwórcami zespołu byli: pro-
wadzący ją do dziś kapemistrz (były 
tamburmajor - Reprezentayjnej 
Orkiestry Wojska Polskiego) 
Mirosław Chilmanowicz, śp. Janusz 
Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn oraz 
mający udział w jej powstaniu i roz-
woju: Anna Szabat i śp. Leon Giżycki. 

Muzycy w rocznicę 20-lecia wydali 
kolejną, szóstą już płytę. Jej okładkę  
(fot. powyżej) zaprojektowali sami, 
a znaleźć można na niej zarówno 
utwory grane juz w pierwszych latach 
istnienia formacji,  jak i „gorące” no-
wości.                                           red.

Mistrzowie z Nadarzyna

Koncerty w wykonaniu nadarzyńskiej Orkiestry cieszą się dużym uznaniem 
publiczności, a także wysokimi ocenami jurorów w czasie festiwali orkiestr 
dętych. Muzycy występują zarówno w salach koncertowych jak i w dynamicznych, 
bardzo efektownych pokazach musztry paradnej. W swoim repertuarze Orkiestra 
posiada utwory patriotyczno-religijne, muzyki klasycznej oraz standardy światowej 
muzyki rozrywkowej. O najwyższym poziomie, nie tylko krajowym, ale także 
światowym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród suksceów są m.in.  
 I miejsce w kategorii orkiestrowa musztra artystyczna oraz najwyższe wyróżnienie 
w złotej kategorii koncertu na Międzynarodowym Festiwalu i konkursie orkiestr 
„Golden Sardana” w Hiszpanii – wrzesień 2017 r. W kwietniu 2014 r. Orkiestra 
reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Dziedzictwa i Kultury 
i Integracji w Hue w Wietnamie. Jako jedna z ponad 800 orkiestr strażackich 
biorących udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP (w 2009 
r., 2013 r., 2017 r.) zdobyła tytuł Mistrza Polski we wszystkich konkurencjach: 
programie koncertowym, przemarszu oraz musztrze paradnej. W Krynicy 2009 
r. gdzie orkiestra zajęła I miejsce, odbyło się pierwsze takie wydarzenie w ponad 
40-letniej historii tego festiwalu. Do tej pory nikt z Mazowsza nie był na podium, 
a nadarzyńska orkiestra zajęła I miejsce, ku wielkiemu zdziwieniu organizatorów  
i stałych gości z całego świata. Sukces ten został powtórzony aż trzy razy z rzędu!  
Od 29 września do 2 października 2011 r. jako jedyna orkiestra dęta występowała 
razem z zespołem Sinfonia Varsovia na dużej scenie Teatru Wielkiego – Opera 
Narodowa w Warszawie podczas Festiwalu muzyki poważnej Les Titans,  
w którym brało udział ponad 400 muzyków z całego świata. Orkiestra OSP 
Nadarzyn co roku gra galowy koncert z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 
roku, w amfiteatrze w Parku Sowińskiego w Warszawie. Wraz z zespołem występują 
znani polscy soliści tacy jak Barbara Żarnowiecka czy Piotr Rafałko. Repertuar 
podczas wyjazdów zagranicznych to w dużej części utwory związane z Mazowszem 
np. wiązanka folkloru warszawskiego, utwory Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. 
Muzycy koncertowali m.in.: w Singapurze, Malezji, Tajlandii, a także w Chinach; 
we Włoszech, w Hiszpanii, Bułgarii, Czechach, Niemczech oraz na Ukrainie.  
W listopadzie 2011 r. Orkiestra koncertowała w Australii, na zaproszenie dr Layton 
Hodgetts z Uniwersytetu Muzycznego w Melbourne – w jej repertuarze znalazły się 
utwory m. in. F. Chopina. 

Orkiestra z Nadarzyna otwierała 72. Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku  
w październiku 2009 r. Każdego roku przygotowują oprawę muzyczną wielu oficjalnych 
uroczystości na Mazowszu: w Łazienkach Królewskich z okazji Święta 3 Maja,  
z okazji obchodów Święta Niepodległości, na centralnych Obchodach Dnia Strażaka 
itp. W grudniu 2017 r. Orkiestra podczas mistrzostw w Tajlandii zdobyła tytuł 
mistrza świata w kategorii Street  Parade oraz  brązowy medal w kategorii World Class  
w pokazie musztry paradnej.

Na podst. inf. Orkistry OSP Nadarzyn
Fot. powyżej .arch Orkiestry  
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Spada liczba krwiodawców
W 2017 r. liczba krwiodawców zmniejszyła się w porównaniu z ro-

kiem poprzednim o 9,4 tys. osób. Średnio na 10 tys. ludności przypada-
ło 159 krwiodawców. Najwięcej krwiodawców bo 293 (na 10 tys. lud-
ności) zarejestrowano w województwie podlaskim, natomiast najmniej  
w województwie lubelskim – 118 osób – informuje GUS.

W 2017 r. krew i jej składniki oddały 612783 osoby, w tym 612588 daw-
ców honorowych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców 
zmniejszyła się o 9,4 tys. osób (spadek o 1,5%). Dokonano 1305,6 tys. dona-
cji (pobranie krwi lub jej składnika do celów klinicznych, diagnostycznych, 
produkcyjnych) krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. pobrań krwi pełnej. 
Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych  
i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza.

Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 dawców.  
W województwach mazowieckim i śląskim, pomimo wysokiej liczby 
krwiodawców, odnotowano wskaźniki na poziomie poniżej średniej krajowej 
(odpowiednio 128 osób i 144 osoby na 10 tys. ludności).

 

Krwiodawcą może zostać zdro-
wa osoba w wieku 18–65 lat  
(w wyjątkowych przypadkach dawcą 
krwi może zostać osoba między 17,  
a 18 rokiem życia oraz która ukończy-
ła 65 rok życia). Zbiorowość krwio-
dawców stanowiła 2,4% ludności  
w wieku 18–65 lat.

Przedstawiono dane 

Narodowego Centrum Krwi 

oraz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji

Źródło: GUS

System 

powiadamiania SMS 

Gminy Nadarzyn

Szanowni Państwo, 
przypominamy, że w naszej 

gminie funkcjonuje system powia-
damiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany 
otrzymywaniem ważnych 

wiadomości może 
rejestrować się drogą 

elektroniczną na stronie Gminy 
Nadarzyn lub złożyć formularz 

w postaci papierowej 
w Kancelarii Urzędu Gminy 

(ul. Mszczonowska 24, 
pokój 100 – parter). 

Zapraszamy do korzystania 

z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy 

Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
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Fundacja została zarejestrowana 
w Polsce w 2008 roku, działa od 25 
lutego 2009. W 2013 roku Fundacja 
przekazała dane swoich zarejestro-
wanych dawców Centralnemu Reje-
strowi Niespokrewnionych Dawców 
Szpiku - Poltransplant. Dzięki temu 
polski rejestr został trzecim rejestrem 
w Europie pod względem liczebności 
zarejestrowanych dawców. W Polsce 
zarejestrowanych jest ok. 3 milio-
ny dawców krwiotwórczych komó-
rek macierzystych, z czego w bazie 
Fundacji DKMS ponad 1,5 miliona 
potencjalnych dawców. Od początku 
działalności fundacji DKMS w Polsce 
ok. 4 000 osób zarejestrowanych  
w polskiej bazie oddało swoje krwio-
twórcze komórki macierzyste z krwi 
lub szpiku, ratując życie pacjentom 
zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Fundacja organizuje Dni Dawcy 
Szpiku w różnych miastach, mające 
na celu szerzenie wiedzy na temat 
dawstwa szpiku oraz rejestrację 
potencjalnych dawców. Jako jedyna 
w Polsce baza dawców szpiku 
daje możliwość rejestracji drogą 
internetową – rejestracji można 
dokonać nie wychodząc z domu. 
Wysyłane są zestawy rejestracyjne 
wraz z pałeczkami, którymi 
potencjalny dawca sam pobiera 
materiał genetyczny potrzebny do 
badania – wymaz z wewnętrznej stro-
ny policzka.

Fundacja DKMS jest inicjatorem 
Światowego Dnia Walki z Nowotwo-
rami Krwi (ang. World Blood Cancer 
Day), który obchodzony jest na ca-
łym świecie 28 maja

Nasza nadarzyńska drużyna wo-
lontariuszy DKMS działa od po-
nad dwóch lat. Obecni jesteśmy na 
wszystkich większych imprezach na 
terenie naszej Gminy (pikniki rodzin-
ne, dożynki, imprezy sportowe, pik-
nik transplantologiczny, Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy ).

Nasza ostatnia akcja odbyła się 
podczas I Gali Sportu w Nadarzynie, 
która odbyła się 24 kwietnia 2018  
w Szkole Podstawowej w Ruścu. Była 
to dla nas szczególna akcja – rejestro-

waliśmy wtedy potencjalnych dawców 
dla małej 5 – miesięcznej Helenki  
z Biskupca na Mazurach i innych cho-
rych.
Zarejestrowaliśmy 25 świadomych 
potencjalnych Dawców Szpiku  
i Komórek Macierzystych. Wszystkim, 
którzy postanowili w ten sposób po-
móc małej Helence i innym serdecz-
nie dziękujemy. 
Nie byłoby naszej akcji, gdyby nie 
ogromna życzliwość organizatorów 
Gali Sportu: władz Gminy Nada-
rzyn (wójta Dariusza Zwolińskie-
go i sekretarz Edyty Gawrońskiej), 
Dyrekcji i pracowników Gminne-

go Ośrodka Sportu oraz Dyrekcji  
i pracowników Szkoły Podstawowej  
w Ruścu. Podziękowania kieruję też 
do moich wolontariuszek, na które za-
wsze mogę liczyć. Dziękuję za Wasze 
zaangażowanie i chęć pomagania… 
Jesteście Wielkie: Edyta Sych – Stra-
chota, Katarzyna Zalewska, Agniesz-
ka Blat  (na fot. powyżej podczas akcji 
w czasie I Gali Sportu Gminy Nada-
rzyn) i Zosia Siwa.
Niebawem nasze kolejne akcje. Bę-
dziemy obecni:
• 9 czerwca 2018 - na pikniku rodzin-
nym przy SP Nadarzyn ul. Sitarskich 
4, 10.00 – 14.00 oraz – na Święcie 
Szkoły w Młochowie ul. Mazowiecka 
10.00 – 14.00
• 10 czerwca 2018 – na pikniku ro-
dzinnym przy parafii św. Klemensa  
w Nadarzynie
• 17 czerwca 2018 – na dniach Gminy 
Michałowice

Przyjdź i zarejestruj się jako potencjal-
ny Dawca komórek macierzystych! 

Dołącz do nas! Uratuj komuś życie! 
Kto może zostać dawcą? - każdy 
zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 
rokiem życia - ważący minimum 50 
kg (bez dużej nadwagi) 
Rejestracja jako potencjalny dawca 
polega na: 
- przeprowadzeniu wstępnego wywia-
du medycznego, 
- pobraniu wymazu z wewnętrznej 
strony policzka, 
- wypełnieniu formularza rejestracyj-
nego z podstawowymi danymi oso-
bowymi. 
Po przebadaniu materiału genetycz-
nego i wprowadzeniu danych do 

bazy, potencjalny Dawca otrzymuje 
potwierdzenie rejestracji oraz kartę 
Dawcy. Cały proces rejestracji i ba-
dania próbek trwa około 3-4 miesię-
cy. Gdy okaże się, że posiadasz takie 
same cechy tkankowe jak Pacjent cho-
rujący na nowotwór krwi, dochodzi 
wtedy do pobrania komórek i prze-
szczepienia ich Pacjentowi. 
Jakie są metody pobrania? 
- pobranie komórek macierzystych 
z krwi obwodowej/afereza (metoda 
stosowana w 80% przypadków) 
- pobranie szpiku kostnego z talerza 
kości biodrowej (metoda stosowana 
w 20% przypadków). 

PAMIĘTAJ, ŻE POBRANIE 
SZPIKU KOSTNEGO NIE MA 

NIC WSPÓLNEGO 
Z KRĘGOSŁUPEM!

POMOŻESZ? BO MOŻESZ.  
MASZ  TO  W  GENACH …

Tomasz Siwa 

Koordynator akcji rejestracji dawców

DKMS Polska – Zostań potencjalnym dawcą 
szpiku i komórek macierzystych
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Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. Tel. 604 408 618

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

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin. 
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem 

Rainbow. Tel. 502 337 965

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej  
Tel. 505 367 915

Pranie wykładzin, tapicerki. Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

 Szkoła Podstawowa w Nadarzynie poszukuje 
nauczycieli: j. polskiego, chemii, historii, 

wiedzy o społeczeństwie. 
Informacje Tel. 22 729 81 66

Poszukuje Pani do pomocy w prowadzeniu domu  
w Strzeniówce do dwóch osób 2-3 razy w tygodniu po 

kilka godzin. Dni i godziny do uzgodnienia. 
Tel. 511 069 550

Do wynajęcia dźwig koszowy, Tel. 514 175 350

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wydawcy ogłoszenia drobne mogą mieć maksymalną liczbę znaków 360. 
W przypadku przekroczenia tej liczby znaków redakcja zastrzega sobie możliwość utworzenia skrótów.

Redakcja
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Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 
do klienta. Tel. 505 206 369

Pogotowie ogrodnicze. Prace porządkowe. 
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 

Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. 

Tel. 511 289 481
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Caritas przy Parafii 

św. Klemensa 

 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii...

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

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00 oraz 

czwartki 15.00 – 17.00
Stefania Łęcka Przewodnicząca Parafialnego Caritas  

Tel. 728 947 323

Pani Barbarze Dominiak 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

i kierujemy słowa otuchy w trudnych chwilach po stracie 

Męża
Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola Publicznego w Nadarzynie 

Z radością informujemy, że  
w kwietniu 2018 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Michalina Bajerska, Jakub 
Pietrusiński, Zofia Hamernik, Michał 
Kucharski, Sara Smolińska, Mikołaj 
Bogunia, Maksym Zadorożnij, 
Adam Duszczyk, Alan Kościelnicki, 
Izabela Łuniewska, Kornelia Górska, 
Michał Adamczyk, Franciszek Frania, 
Aleksander Giżycki.

Z przykrością informujemy, że  
w kwietniu  2018 odeszli z naszej 
Parafii: śp. Zbigniew Mroziński,  
śp. Leszek Olasek, śp. Janina 
Adamczyk, śp. Aleksandra Wlazło,  
śp. Daniela Piętka, śp. Marek 
Dominiak, śp. Leon Giżycki,  
śp. Janina Smółka.

Pamiętajmy w modlitwach  
o zmarłych z naszych rodzin.

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie
Z okazji 10 lecia działalności Parafialnego Caritas zapraszamy  

na Mszę św. polową w dniu 10 czerwca 2018 r.
o godz. 12.00.

Mszę św. w int. dziękczynnej z prośbą o błogosławieństwo Boże 
dla prowadzonego dzieła oraz dla Ofiarodawców, 

Darczyńców, Wolontariuszy i Rodzin, którym pomagamy odprawi 
ks. Zbigniew Zembrzuski dyrektor Caritas Archidiecezji

 Warszawskiej. 
Parafialny Zespół Caritas                        Ks. Andrzej Wieczorek Proboszcz pw. św. Klemensa

Kancelaria Parafialna czynna: 
poniedziałek – piątek rano 

8.00 – 9.00, po południu 16.30 
– 17.30, sobota 8.00 – 9.00    

tel. 22 739 76 20
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K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie 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. 

  Ewa Marjańska  - Dyrektor Biblioteki 

Propozycje

KRASIKOV S.: Patrioci
Idealizm, zdrada i rodzinne sekrety – 
imponująca powieść obejmująca dwa 
kraje i trzy epoki, od lat 30. XX wieku 
po współczesność. Skomplikowane, 
naznaczone polityką relacje rodzinne, 
potrzeba zrozumienia motywacji swych 
bliskich, a jednocześnie obraz pełnych 
sprzeczności stosunków Związku Ra-
dzieckiego i Stanów Zjednoczonych. 

ROKITA Z.: Królowie strzelców: piłka  
w cieniu

Reporterska opo-
wieść o Euro-
pie Wschodniej 
ostatniego stulecia 
pokazanej przez 
pryzmat sportu i 
polityki. Dlacze-
go pojedynek 
węgierskich i ra-
dzieckich piłkarzy 

wodnych z 1956 roku Quentin Tarantino 
miał nazwać „najlepszą nieopowiedzianą 
historią wszech czasów”? Dlaczego za-
łożycieli Spartaka Moskwa ścigał Beria i 
czemu Ernest Wilimowski, śląski piłkarz, 
w czasie II wojny zgodził się reprezento-
wać Niemcy? 
KALICKA M.: 
Koniec i po-
czątek
Jesień 1944. 
Tuż po upadku 
Powstania w 
podwarszaw-
skich Włochach 
spotykają się trzy 
młode kobiety: 
Irenka, przedwo-
jenna tancerka kabaretowa, Zośka, student-
ka architektury i Helenka, prosta dziewczy-
na z ubogiej wioski. Żadna z nich nie ma już 
rodziny; postanawiają trzymać się razem. 
Otaczająca je rzeczywistość nie jest łatwa, 
walka o przetrwanie, ciągły strach, ścieranie 
się nowego porządku ze starym – wszyst-
ko to nie sprzyja młodzieńczym wzlotom i 
westchnieniom. A jednak…
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Uroczyste 
zakończenie roku 
akademickiego 

UTW

 10.06.2018 r. 
(niedziela) 

godz. 19.00  
- prezentacja multimedialna 
UTW: 
rok akademicki 2017/2018,
występ zespołu wokalnego 
„Młodzi Duchem”, 
instruktor: Marek Rejnowicz
przedstawienie grupy Teatr po 
angielsku pt.”NO MORE CRISPS, 
czyli nadchodzą zmiany”, 
instruktor: Wioletta Jagodzińska
- recital kabaretowo - muzyczny 
Krzysztofa Respondka 

 Warsztaty kreatywne - albumy o świetlicy
W kwietniu w świetlicy NOK w Wolicy tworzyliśmy albumy zawierające dotychczasowe wydarzenia świetlicowe. Czas szybko leci - 

dzień za dniem, miesiąc za miesiącem i tak minęło 15 lat działalności świetlicy NOK w Wolicy. Bardzo chciałam, wspólnie  z dziećmi 
i młodzieżą, utrwalić lata naszej pracy, dlatego postanowiłam, że zrobimy albumy przedstawiające naszą codzienność, przywołujące 
wyjątkowe chwile spędzone w doborowym towarzystwie (rodzice, instruktorzy, mieszkańcy i zapraszani goście). Uznaliśmy, że aby 
było przejrzyście,  praktycznie, pomysłowo a zarazem nieszablonowo wykorzystamy segregatory, kartki papieru technicznego, koszulki, 
zdjęcia, artykuły pisane do Wiadomości Nadarzyńskich, oraz na naszą stronę internetową. Materiał pogrupowaliśmy tematycznie: 
spotkania opłatkowe, kuligi, konkursy, pikniki, jajeczko wielkanocne i inne. Warto jest pielęgnować wspomnienia, przyjemnie będzie za 
kilka lat sięgnąć do albumów i przypomnieć (nie tylko) sobie jak to było.
Serdecznie dziękuję panu Ryszardowi Kąckiemu za  udostępnienie swoich zdjęć, a dzieciom i młodzieży za wkład pracy i bardzo miło 

wspólnie spędzony czas.
Barbara Skrobisz - Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

AKCJA ANIMACJA 

- ruszamy już 3 lipca w Starej Wsi. Szczegóły:www.nok.pl



Wiadomości Nadarzyńskie

3 (228) maj 201830

Wstęp wolny!!!

16 czerwca (sobota) 
2018 r. 

godz. 19.00
„Artur Barciś Show”, to pełne humoru 
i wdzięku spotkanie ze znakomitym 
aktorem, który zaprasza za kulisy teatru 
- opowiada o tremie, dykcji, aktorskich 
wpadkach i dowcipach. A wszystko to 
opatrzone jest, w mistrzowski sposób, 
wykonywanymi piosenkami. 
ABS, czyli Artur Barciś Show, to moja 
odpowiedź na tzw. zapotrzebowanie. 
Powstał na bazie muzycznego 
monodramu pt. „Gra, czyli musical 
na jednego aktora”, którego premiera 
odbyła się podczas Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu w 1991 roku. 
Przez wiele lat grałem ten spektakl  
w Teatrze Ateneum i w całej Polsce. 
Każde przedstawienie kiedyś kończy 
swój żywot i tak też się stało z „Grą”. 

Po jakimś czasie dostałem propozycję 
występu estradowego typu „one man 
show” i postanowiłem ożywić kilka 
piosenek z „Gry” dodając do nich 
estradowy komentarz. Zależało mi na 
tym, żeby mój program był zabawny, 
ale równocześnie przekazywał jakieś 
treści,  stąd piosenki „Zagrać siebie”, 
czy „Już widziałem jak”. Wszystko 
o czym śpiewam, czy opowiadam 
zahacza o świat, który bardzo dobrze 
znam i który chciałbym moim widzom 
przybliżyć, zachęcając by go odwiedzili. 
To teatr, aktorstwo i wszystko co się  

Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

19. Urodziny NOK

z tym światem wiąże, czyli dykcja, trema, 
„sypki”, dowcipy, ale też strach przed 
loterią, którą ze sobą niesie. Lubię ABS, 
bo daje mi możliwość bezpośredniego 
kontaktu z widzami ze świadomością, że 
może choć kilka osób, którym do głowy 
nie przyszło wybrać się do teatru, po 
tym spotkaniu do teatru pójdzie. 

Bilety: 35 zł/30 zł (karta mieszkańca)
Sprzedaż: Od 29.05.2018 r. w kasie NOK.
W dniu spektaklu sprzedaż w kasie NOK 

od godziny 18.00. Rezerwacja 
internetowa na stronie www.nok.pl

od 29.05.2018 r. od godz. 12:00 
do 13.06.2018 r. 

19. Urodziny NOK – 
prezentacja 
działalności 

NOK
17 czerwca (niedziela) 

2018 r. godz. 11.00
Wystąpią: 
- Baletnice – instruktor Agnieszka 
Biedrzycka - Janik 
- NOK Pęd Band – instruktor Marek 
Rejnowicz 
- uczestnicy zajęć:
wokalnych: instruktor Bożeny 
Zalewskiej
nauki gry gitarze – instruktora Bogdana 
Roszczyka.
Wystawy:
- fotografii: instruktor Marek Zdrzyłowski
- prac plastycznych: instruktor Elżbieta 
Baur
- malarstwa: instruktor Bożena 
Woźniakiewicz
- modelarstwa: instruktor Włodzimierz 
Wencel
- rękodzieła: instruktor Marzena 
Latoszek

ZAPRASZAMY
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LOTTO Poland Bike Marathon
Gmina Nadarzyn szósty raz z rzę-

du znalazła się na mapie LOTTO 
Poland Bike Marathon i ponownie 
wzbudziła duże zainteresowanie ama-
torów MTB. Piąty etap tegorocznego 
cyklu, organizowanego przez Grze-
gorza Wajsa, zgromadził na starcie 
w Młochowie 800 miłośników jazdy 
na rowerach górskich. Kolejny raz 
w LOTTO Poland Bike Marathon  
z powodzeniem ścigał się Sławomir 
Barul. Olimpijczyk z Atlanty (1996 
rok), wielokrotny mistrz kraju i pre-
kursor MTB w Polsce był najlepszy  
w swojej kategorii wiekowej. 

 
- Gmina Nadarzyn stawia na sport  

i rowerową rekreację. Wróciliśmy tu  
z wielką przyjemnością - mówił Grze-
gorz Wajs, organizator LOTTO Po-
land Bike Marathon. - Trasa w Lasach 
Młochowskich jest absolutnie dla 
każdego i co roku staje się magnesem 
dla amatorów MTB.

Na dystansie MAX (51 km) zwy-
ciężył Kamil Kuszmider (KK Cate-
na Wyszków), przed Ernestem Ku-
rowskim (AGK Nexelo Kurowski 
Team) i Janem Czaplińskim (Komo-
bike Scott). Wśród kobiet wygrała 
Katarzyna Radziszewska (MCP Bike 
Team), wyprzedzając Krystynę Ży-
żyńską-Galeńską (Mybike.pl) i Jolantę 
Jaczewską (Wawa Bike Team).

Trasę MINI (28 km) najszybciej po-
konał Adam Płoski (T4B Bike Team), 
finiszując przed Maciejem Arcipow-
skim (Retro Stork Team) i Mariuszem 
Szczepańskim (Niewiadów Boro).  

W rywalizacji kobiet triumfowała Iza-
bela Kamińska (Patnet Team), która 
wyprzedziła Katarzynę Gregorowicz 
(Go Sport AK Sped Team) i Iwonę 
Piwowar (Baran Cycling Team).

Na dystansie FAN (9 km) wśród 
chłopców zwyciężył Adrian Oniśk 
(Wertepowiec Łochów), przed Fili-
pem Surdykiem (Kamyk Radzymin 
MTB Team) i Mateuszem Szczepań-
skim (V-Max Miński Mazowiecki). 
W gronie dziewcząt najlepsza była 
Kamila Klaus (Kamyk Radzymin 
MTB Team), przed Zuzanną Posadzy 

(UKS Kolarz Nadarzyn) i Alicją Sur-
dyk (Kamyk Radzymin MTB Team).  
W Mini Crossie na terenie Miasteczka 
Poland Bike jeździły też dzieci w wie-
ku 2-4 i 5-6 lat.

W rywalizacji drużynowej w Nada-
rzynie triumfował MGG Dobry Kurs 
Team, przed KK Catena Wyszków  
i Mybike.pl. Młodzieżową punktację 
drużynową wygrał Kamyk Radzy-
min MTB Team, przed V-Max Mińsk 
Mazowiecki i UKS Kolarz Nadarzyn. 
W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli 
Gregorowiczowie, przed Surdykami 
i Rowickimi. W punktacji Omnium 
Poland Bike 2018 prowadzą Kamil 
Kuszmider (KK Catena Wyszków)  
i Anna Sajnóg z Wołomina.

LOTTO Poland Bike Marathon  
w Nadarzynie został zorganizowany 
przy współpracy z Urzędem Gminy 
Nadarzyn, Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego  
i profesjonalnym sklepem i serwisem 
RafBike Store.

Więcej na www.polandbike.pl 
i www.facebook.com/Poland.

Bike.Marathon

Zapraszamy także na relację 
z imprezy na ITVNadarzyn 

Wśród kibiców był Wójt Gminy Nadarzyn  Dariusz Zwoliński (pierwszy z prawej w stojącej 
pośrodku trójce)
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Sport szkolny 

27 kwietnia br. na obiektach sporto-
wych Gminnego Ośrodka Sportu przy 
Szkole Podstawowej w Nadarzynie  ro-
zegrano mistrzostwa szkół podstawo-
wych - klas IV - VI - w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięły 
udział trzy drużyny dziewcząt i cztery 
chłopców.

 
Klasyfikacja dziewcząt: 

I m - S.P. Rusiec 
II m - S.P. Nadarzyn 

III m - S.P. Wola Krakowiańska 
 

Klasyfikacja chłopców: 
I m   -  S.P. Nadarzyn 

II m  -  S.P.   Młochów 
III m  -   S. P.  Rusiec 

IV m -   S.P.   Wola Krakowiańska

Gratulujemy dziewczętom z Ruśca 
i chłopcom z Nadarzyna. Będą oni 

reprezentować naszą gminę w mistrzo-
stwach powiatu pruszkowskiego w pił-
ce nożnej dziewcząt i chłopców szkół 

19 maja, sobota godz. 9.55 - ponad sto 
osób z zapartym tchem wypatruje Mi-
strza...
JEST !!! Pełen energii Ryszard Szur-
kowski pokonuje wrota Ludowej Alta-
ny, za sobą ma już przejechane kilkana-
ście „dobrych kilometrów”. 
Rozalin powitał legendę polskiego ko-
larstwa. Ruszyliśmy w trasę jeszcze nie 
dowierzając, że to właśnie dziś speł-
nia się nasze sportowe marzenie - my  
i król polskich szos w jednym peleto-

nie WSPANIALE !!! Całymi rodzinami 
szusowaliśmy nowymi ścieżkami rowe-
rowymi do parku w Młochowie. 
Tam chwila oddechu, czas na krótką 

rozmowę Pan Ryszard był zachwyco-
ny pięknymi okolicznościami natury  
w jakich się znaleźliśmy. Mamy ogrom-
ne szczęście mieszkać w tak urokliwym 
miejscu jak właśnie Gmina Nadarzyn. 
Po powrocie był czas na autografy i ten 
szczególny magiczny moment...przenie-
śliśmy się w czasie do 1973 r. - Mistrzo-
stwa Świata w Barcelonie https://www.
youtube.com/watch?v=mQfonfSmppk
„Polak Szurkowski prowadzi samotnie 
wyścig !!! Będzie Mistrzem Świata” 

!!! - po tych słowach komentatora ro-
zejrzałem się wokół, panowała abso-
lutna cisza, wszyscy wpatrzeni w ekran, 
skupieni, aż dreszcze przechodziły po 

plecach, na koniec gromkie brawa dla 
wspaniałego człowieka o WIELKIM 
sportowym sercu.

Panie Ryszardzie bardzo dziękujemy 
za ten niezapomniany czas jaki mogli-
śmy wspólnie spędzić.

Serdeczne podziękowania kieruję do 
Pana Wójta Dariusza Zwolińskiego za 
możliwości sportowego rozwoju jakie 
tworzy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Gminie Nadarzyn. Dziękuję sekcji 
kolarskiej UKS Kolarz Nadarzyn za 
udział w rajdzie, Damianowi Krzemiń-
skiemu za pomoc w przygotowaniach, 
Straży Gminnej za zapewnienie bezpie-
czeństwa, właścicielom Ludowej Alta-
ny za wspaniałe przyjęcie i szczególnie 
Małgosi Sałagan Zimny za inspiracje, 
pomysły i „kawał dobrej roboty”.

Marcin Rybicki 
Specjalista ds. Sportu i Rekreacji

Rajd rowerowy 
z Mistrzem Ryszardem Szurkowskim

Brąz w Mistrzostwach Mazowsza 

Szkół Podstawowych
29 kwietnia br. w Międzyborowie Szkoła Podstawowa w Nadarzynie 

wzięła udział w Finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej. Aby awansować do tego etapu rozgrywek nasze zawodniczki 

wygrały eliminacje gminne i powiatowe. Zawodniczki pokazały się  
z bardzo dobrej strony zajmując III miejsce. Skład zespołu: Antonina 
Dośpiał, Paulina Lach, Zofia Opertowska, Maja Krzemińska, Natalia 

Struzik, Aleksandra Kierzkowska, Kaja Rostkowska, Wiktoria Zantonowicz, 
Maria Glegolska, Aleksandra Grzelak. GRATULACJE

Piłka nożna
podstawowych. Życzymy sukcesów. 

Wiesław  Iwaniuk 
- koordynator sportu szkolnego 

Wraz z mieszkańcami w spotkaniu z Mistrzem 
wziął udział Dariusz Zwoliński Wójt Gminy

fot. iarch .GOS

fot. iarch .GOS
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GLKS - sekcja piłki koszykowej

Waleczni 
z Nadarzyna

Zawodnicy z GLKS Nadarzyn 

wywalczyli awans do 2 ligi 

koszykówki. 
Rywalom z Krakowa, Poznania  

i Dobrodzienia nie dali żadnych szans. 
Pewnie wygrali wszystkie mecze w tur-
nieju finałowym koszykarskiej 3 ligi.

Od dawna nasi koszykarze nie mieli tak 
dobrej passy. Od kilku lat nie udało się 
zespołowi GLKS Nadarzyn awansować 
do etapu rozgrywek, w którym rywali-
zowaliby o promocję do ogólnopolskiej  
2 ligi. Złą passę przełamali dopiero 
w tym sezonie. Przepustkę do finału 
wywalczyli w turnieju półfinałowym 
rozgrywanym w Żarach. Po bardzo za-
ciętym pierwszym meczu, który zespół 
GLKS-u wygrał po dogrywce z gospo-
darzami, w drugim spotkaniu nieznacz-
nie (jednym punktem) uległ MTS Basket 
Kwidzyn. Wszystko rozstrzygnął trzeci 
mecz z King BC Szczecin. Nasi zawod-
nicy pewnie pokonali rywali i dzięki za-
jęciu 3 lokaty na Mazowszu zapewnili 
sobie awans do turnieju finałowego.  
W finale zespół GLKS Nadarzyn okazał 
się niezwyciężony.

- Serdecznie gratuluję zawodnikom, 

trenerom, działaczom i kibicom świet-
nego występu i sportowego sukcesu. 
Jak to zwykle w życiu bywa… sukces 
ma wielu ojców. W tym przypadku 
jest to najprawdziwsza prawda. Bez: 
ciężkiej pracy, talentu i zaangażowania 
zawodników, bez: wiedzy, cierpliwości 
i charyzmy trenerów oraz bez: pasji 
i wiary działaczy ten wynik by się po 
prostu nie zdarzył – mówi Dariusz 
Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. - 
Podstawą tego sukcesu była miłość… 
kilku młodych chłopaków do koszy-
kówki. Tę pasję dostrzegł i docenił 
Jacek Gembal biorąc ich pod swoje 
trenerskie skrzydła. Z pasji wytworzyła 
się atmosfera (team spirit), którą mogli-
śmy dostrzec w organizacji corocznego 
Memoriału Daniela i Filipa. Pasją zara-
zili się młodzi gracze, którzy teraz sta-
nowią o sile tej drużyny. Cieszę się, że 
ta miłość nareszcie okazała się odwza-
jemniona. Zasłużyliście - dodaje wójt.

Podczas rozgrywanego w Nadarzy-
nie turnieju finałowego jedynie dwa 
zwycięskie zespoły mogły wywalczyć 
awans do drugiej ligi. Faworytem była 
drużyna KS Start Meble Dobrodzień, 
która bez porażki zwyciężyła w strefie 
śląsko – opolskiej i w turnieju półfina-
łowym. Najmłodszą wiekiem była dru-
żyna GLKS Nadarzyn, której część pi-
sała w tym roku matury. Mamy nadzie-
ję, że nasi młodzi zawodnicy z egzami-

nami poradzili sobie równie dobrze jak 
na parkiecie. Większość składu naszego 
zespołu urodziła się w latach 1999 – 
2000. Wspierali ich dwaj doświadczeni 
zawodnicy - Marcin Herczyk i Michał 
Plaskota. Zawodnicy w większości to 
absolwenci gimnazjum, a następnie li-
ceum sportowego w Pruszkowie, gdzie 
opiekę trenerską w ramach zajęć szkol-
nych sprawował nad nimi Bartłomiej 
Przelazły. Połączenie idei współpracy 
sportowej szkoły, z klubem oraz piecza 
doświadczonej kadry trenerskiej dopro-
wadziły ambitnych i zdolnych zawod-
ników do awansu i otworzyły im drzwi 
do dalszego sportowego rozwoju.

Zawodnicy GLKS Nadarzyn zgoto-
wali kibicom ogromną niespodziankę. 
Na swoim parkiecie zespół z Nada-
rzyna był bezkonkurencyjny. Pokazał 
wspaniałą formę i dał prawdziwy popis 
gry. Pewnie pokonał wszystkich rywali: 
Pyrę Poznań 95:79, KK UR Kraków 
81:70 i na zakończenie KS Meble Start 
Dobrodzień 136:87.

- Awans do II ligi to przede wszystkim 
zasługa zawodników i ich pracy na tre-
ningach. Zwłaszcza w ostatnim okre-
sie, gdy trenowali pod kątem turniejów, 
półfinałowego i finałowego. Był to dla 
nich szczególnie ciężki okres, bo część  
z nich przygotowywała się równo-
cześnie do matur – mówi Bartłomiej 
Przelazły, trener GLKS. - Dla mnie 
jako trenera to duża satysfakcja wpro-
wadzić tak młody zespół do 2 ligi. 

Fot. arch. GLKS
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Zwłaszcza, że praktycznie w składzie 
drużyny są moi wychowankowie - do-
daje Przelazły.

Bartłomiej Przelazły razem z Grze-
gorzem Iwanowiczem w zastępstwie 
prowadzili zespół w turnieju półfinało-
wym, ze względu na rekonwalescencję 
po operacji Jacka Gembala, na co dzień 
trenującego naszych zawodników. Me-
cze finałowe odbywały się jednak już 
pod czujnym okiem trzech trenerów.

Nadchodzący sezon przynosi wyzwa-
nia dla zawodników, trenerów i władz 
klubu z Nadarzyna. Wiążą się one nie 
tylko z przygotowaniami zawodników 
do gry z II ligowymi rywalami, ale tak-
że z zapewnieniem budżetu pozwalają-
cego na udział w rozgrywkach.

Dariusz Zwoliński wójt gminy 
Nadarzyn, uspokaja i deklaruje, że 
klub może liczyć na wsparcie gminy.

red.

Skład drużyny GLKS Nadarzyn: Konrad Goździkowski, Jakub 

Chadaj, Jakub Tymiński, Maciej Czemerys, Przemysław Kuśkow, 

Marcin Herczyk, Michał Plaskota, Fryderyk Dalkowski, Sebastian 

Konecki, Bartosz Proczek, Daniel Krop, Tymoteusz Perka

GLKS - sekcja piłki siatkowej
Nadarzyn CUP 2018 
W dniach 18-20 maja w Nadarzy-

nie odbyła się VIII edycja turnieju 
siatkówki Nadarzyn CUP. W piątek  
i w sobotę rywalizowały młodzicz-
ki a w niedziele juniorki. W turnieju  
w kategorii młodziczek udział wzięło 
12 zespołów, a GLKS Nadarzyn zajął 
3 miejsce. W kategorii juniorek udział 
wzięło 7 zespołów i GLKS Nadarzyn 
zajął ponownie 3 miejsce. Podczas tur-
nieju nagrodzono najlepsze zawodnicz-
ki z każdego zespołu oraz przyznano 
nagrody indywidualne dla najlepszej 
rozgrywającej, przyjmującej, atakującej 

oraz MVP turnieju. Zespoły z pierw-
szych trzech miejsc otrzymały puchary, 
medale i nagrody rzeczowe, a pozostałe 
drużyny pamiątkowe statuetki.
Klasyfikacja końcowa młodziczek: 
1. METRO Warszawa
2. NOSiR Nowy Dwór Mazowieck
3. GLKS Nadarzyn
4. Sparta Warszawa
5. 34 VOLLEY Łódź
6. PLAS Warszawa
7. ŁKS Łódź
8. JUVENIA Rawa Mazowiecka
9. SPARTA Grodzisk Mazowiecki
10. Dębina Nieporęt
11. VIKTORIA Kobyłka 
12. METRO Warszawa 2 

Klasyfikacja końcowa juniorek: 
1. WTS Włocławek
2. MAZOVIA Warszawa
3. GLKS Nadarzyn 
4. ESPERANTO Warszawa
5. RUTKI Płońsk
6. ZS 3 Wiskitki
7. ISKRA Legionowo

Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów i partnerów GLKS 

Nadarzyn, którymi są:
• Urząd Gminy Nadarzyn 
• Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
• Serwis DAF Walendów  
 • Hetman
• Uniphar  
• TERM 2000.

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Rubrykę sekcji piłki siatkowej przygotowuje Damian Krzemiński
Wiceprezes GLKS Nadarzyn 

KINDER PLUS SPORT
W ostatnim turnieju eliminacyjnym w rozgrywkach Kinder Plus Sport awans 
do Finału Mistrzostw Mazowsza uzyskały 3 zespoły GLKS Nadarzyn: zespół 
dwójek w składzie: Natalia Struzik, Aleksandra Pruchniewicz oraz Aleksandra 
Rybarczyk, zespół trójek w składzie: Wiktoria Leśniewicz, Magdalena Jureńczyk, 
Weronika Urbańska i Zuzanna Moczulska oraz zespół czwórek w składzie: 
Antonia Dośpiał, Paulina Lach, Anna Wrońska, Gabriela Melewska, Maja 
Krzemińska, Wiktoria Zantonowicz.

Finał z udziałem 8 najlepszych zespołów na Mazowszu w kategoriach dwójek 
i trójek odbędzie się 2 czerwca a w kategorii czwórek 3 czerwca. Trzymamy 
kciuki. POWODZENIA!

18 maja br. w Lesznowoli został 
rozegrany III turniej Lesznowolskiej 
Ligi Dwójek. 

Nadarzyn I w składzie Nela Miller, 
Anna Siwik zajął 1 miejsce w I lidze 
turnieju, Nadarzyn II w składzie Julia 
Dębowska, Gosia Lechman zajął  
5 miejsce w I lidze turnieju, Nadarzyn 
III w składzie Gabrysia Kowalska, 
Hania Leśniewicz nie miał sobie 
równych w rozgrywkach II ligi  
i zapewnił sobie awans z I miejsca 
do I ligi. W ostatnim turnieju, który 
odbędzie się 16 czerwca wszystkie 
nasze zespoły zagrają w I lidze, a dwa 
mają szanse na medal w końcowej 
klasyfikacji. 

Święto Flagi - sztafeta z Prezydentem
W Święto Flagi  zawodniczki GLKS 

Nadarzyn  wzięły udział w nietypo-
wej sztafecie przekazania FLAGI 
Prezydentowi RP Panu Andrzejowi 
Dudzie. Siatkarska drużyna prowa-
dzona przez Dominikę Leśniewicz 
dołączyła do sztafety w Warszawie 
w okolicach Pałacu Kultury i Nauki 
gdzie razem z Prezydentem biegli  
w pobliże Kolumny Zygmunta gdzie 
przekazali flagę politykom. 

Było to ogromne wyróżnienie dla 
młodych siatkarek, które wraz  z in-
nymi uczniami Siatkarskich Ośrod-
ków Szkolnych mogły wziąć udział  
w tym wydarzeniu.

Lesznowolska 
Liga Dwójek

Fot. arch. GLKS
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GLKS - sekcja tenisa stołowego
Leszek Kucharski 
w Nadarzynie

24 kwietnia 2018r. do Nadarzyna przyje-
chała legenda polskiego tenisa stołowe-
go, dwukrotny olimpijczyk, Wicemistrz 
Świata w grze podwójnej, indywidualny 
Wicemistrz Europy w grze pojedynczej, 
wielokrotny medalista największych im-
prez w tenisie stołowym,  wielokrotny 
Mistrz Polski Leszek Kucharski.

Przy tej okazji sekcja tenisa stołowego 

GLKS Nadarzyn zorganizowała dwa 
pokazy, w których uczestniczył nasz 
wielki Mistrz pingpongowej rakietki. 
Brali w nich również udział młodzi za-
wodnicy.

Pierwsze spotkanie  odbyło się w szko-
le podstawowej w Nadarzynie. Dzięki 
uprzejmości pani Dyrektor Izabeli 
Bugusiewicz uczniowie klas IV-VI na 
jedną godzinę zabrani zostali w świat 
sportu a dokładnie tenisa stołowego. 
Wielki Mistrz, pan Leszek Kucharski, 10 
naszych młodych zawodników, prowa-
dzący znakomicie całe spotkanie trener 
Piotr Witkowski i około 250 dzieci ze 
szkoły! 

Mnóstwo zabawy na dwóch dużych  
i jednym małym stole. Odwaga uczniów 
i nauczycieli którzy zagrali z Leszkiem 
Kucharskim i wiele, wiele emocji. Na 
koniec pan Leszek rozdawał pamiątko-
we autografy na piłeczkach do tenisa 
stołowego .

Drugi pokaz, pod hasłem „Spotkanie 
z Olimpijczykiem” odbył się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Nadarzynie. Tu 
również z wielką przyjemnością ucznio-

wie słuchali Wielkiego Mistrza, który 
opowiadał o swojej historii i wielkiej pa-
sji.

Nasze spotkanie zaszczycił swoją 
obecnością Wójt Gminy Nadarzyn, pan 
Dariusz Zwoliński, który przez wiele lat 
był trenerem tenisa stołowego w GLKS 
Nadarzyn i osiągał znakomite wyniki w 
pracy trenerskiej włącznie  ze zdobyciem 
w 2007r. Drużynowego Mistrzostwa 
Polski!

Wszyscy w auli mieli możliwość zo-
baczenia gry Wielkiego Mistrza  Leszka 
Kucharskiego z Wójtem Dariuszem 
Zwolińskim i Dyrektorem Leszkiem 

Skrzypczakiem. Uczniowie mie-
li możliwość zapytania pana Leszka 
Kucharskiego o szczegóły jego kariery 
sportowej.

W spotkaniu brali również udział 
uczniowie naszej szkoły grający na co 
dzień w GLKS, którzy mieli możliwość 
zaprezentowania swoich dużych już 
umiejętności. Na koniec zobaczyliśmy 
fantastyczny pojedynek dwóch druży-
nowych Mistrzów Polski z 1992 roku 
w barwach klubu sportowego Baildon 
Katowice Leszka Kucharskiego i Piotra 
Napiórkowskiego. Oczywiście były pa-
miątkowe zdjęcia i autografy.

Bardzo dziękujemy panu 
Leszkowi, Dyrekcji  Liceum 

za to wspaniałe spotkanie 
z wielką postacią polskiego 

sportu.

Ola Mistrzynią 
Polski!

Zawodniczka Pierwszej 
Ligi Kobiet tenisa stołowego 

GLKS Scania Nadarzyn, 
Aleksandra Dąbrowska, 

została Akademicką 
Mistrzynią Polski 2018 

reprezentując Akademię 
Leona Koźmińskiego, gdzie 
na co dzień studiuje prawo! 

Wielkie gratulacje Ola!!!

Fot. arch. GLKS

Kadeci  
z awansem na 
Mistrzostwa 

Polski
Drużyna kadetów GLKS Nadarzyn  

w składzie Filip Kostecki, Maksymilian 
Nawarski, Tomasz Trzaskowski, 
uzyskała awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży - Drużynowych 
Mistrzostw Polski Kadetek  
i Kadetów. Po wygraniu turnieju 
wojewódzkiego chłopcy zwyciężyli  
w Międzywojewódzkich Eliminacjach 
Drużynowych rozegranych w sobotę 
28 kwietnia w Warszawie.
Kadeci rozegrali jeden mecz, który 

trwał niemal trzy godziny. Zawodnicy 
GLKS Nadarzyn, po niezwykle pasjo-
nującym spotkaniu, w którym sytuacja 
zmieniała się jak w kalejdoskopie, po-
konali zespół MLUKS Nadwiślanin 
Płock (Robert Czernecki, Kajetan 
Kachniewski) 3:2. GRATULACJE!!!
 

Fot. arch. GLKS

Rubrykę sekcji tenisa stołowego redaguje 
Piotr Napiórkowski- trener 
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29.04.2018 r. Nadarzyn gościł zawod-
ników z najlepszych klubów pingpon-
gowych z całego Mazowsza (fot. obok), 
którzy wzięli udział w I Rodzinnym 
Turnieju Tenisa Stołowego Nadarzyn 
Cup. Turniej z założenia miał mieć ro-
dzinny i rozrywkowy charakter. 

Do stołów podchodziły pary dorosły 
i dziecko rozgrywając z przeciwnikiem 
mecz na zasadach „drużynówki” a więc 
singiel, singiel, debel, a jeśli trzeba to 
dodatkowo jeszcze dwie gry singlowe, 
do trzech zwycięstw. Poziom gier fi-
nałowych był wysoki, a o randze tur-
nieju niech świadczy chociażby udział 
wielokrotnego medalisty Mistrzost 
Polski Marcina Kusińskiego, który  
w drużynie wraz ze swoją córką Blanką 
okazał się tiumfatorem zawodów ro-
dzinnych. Równolegle rozegrany został 
turniej „open” dla wszystkich, którzy 
nie mieli pary albo chcieli po prostu 
pograć i powalczyć o atrakcyjne nagro-
dy.  Tu ogromne słowa podziękowania 
dla sponsorów, firmy Butterfly (ple-
caki, torby, buty sportowe, spodenki, 
pokrowce) Urzędu Gminy Nadarzyn 
(koszulki, gadżety) i Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu za udostępnienie 
Sali. Zabawy było mnóstwo, frekwencja 
i humory dopisały. Goście zapewniali, 
że w Nadarzynie czuli się dobrze i na 
pewno przyjadą również następnym ra-
zem. Zapraszamy!

Zwycięzcy, kategoria Open: 
1. Filip Kostecki, GLKS Nadarzyn
2. Krzysztof  Stąporek, KS Bogoria 

Grodzisk Mazowiecki 
3. Tomek Trzaskowski, GLKS 

Nadarzyn
Zwycięzcy, kategoria Rodzinny:
1. Marcin, Blanka Kusińscy, GLKS 
Nadarzyn
2. Krzysztof, Robert Stąporek, KS 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki
3. Łukasz, Mateusz Sakowicz, KS 
Spójnia Warszawa.

I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego Nadarzyn Cup

Mecz pierwszej re-
prezentacji Wietnamu 
kontra GLKS Nadarzyn 

i reszta świata
 6 maja br. kibice tenisa stołowego 
mieli okazję wziąć udział w nieco-
dziennym sportowym wydarzeniu. 
Goszcząca w Nadarzynie pierwsza 
reprezentacja Wietnamu, w drodze 
z Mistrzostw Świata w Szwecji roze-
grała towarzyski mecz z powołaną 
specjalnie na tę okazję Superdrużyną 
GLKS Nadarzyn i Reszta Świata  
w składzie: Marcin Kusiński, trener 
GLKS, wielokrotny mistrz i reprezen-
tant Polski, Jakub Kosowski, członek 
kadry narodowej i olimpijskiej, medali-
sta Mistrzostw Polski, Filip Szymański, 
dwukrotny Mistrz Polski (gra podwój-
na i mieszana), Karolina Lalak i Paulina 
Krzysiek z Ekstraklasy Kobiet.
Obsada doborowa, przebieg meczu emo-
cjonujący, reakcje kibiców żywiołowe. 
Oba mecze udało nam się wygrać chociaż 
sytuacja zmieniała sie jak w kalejdoskopie.

Wyniki: Mężczyźni 4:2 dla GLKS Nadarzyn 
i Reszta Świata; Kobiety 3:1 również 
dla GLKS Nadarzyn i Reszta Świata

I Liga Kobiet -  
wysoka wygrana 
nadarzynianek

Mecz pięciosetowych pojedynków 
pomiędzy zespołami IKTS Noteć 
Inowrocław a GLKS II Nadarzyn 
rozegrany na wyjeździe w sobotę, 12 
maja 2018r. Wynik spotkania 9-1 robi 
wrażenie. Nie będąc na meczu można 
by pomyśleć że to pogrom. Patrząc na 
protokół można zobaczyć statystyki  
a tam na 10 pojedynków 7 zakończyło 
się wynikiem 3-2 po bardzo zaciętej 
grze. I co jest bardzo ważne wszystkie 
siedem wygraliśmy my.

Cieszy też dobra gra w deblach, któ-
re do tej pory były nasza słabą stro-
ną. Po grach podwójnych jedyną grę 
przegrała Weronika Bożek jednak 
całe spotkanie zakończyło się rezulta-
tem 9-1 dla nas. Gratulacje dziewczy-
ny za walkę i oczywiście za wynik.
Punkty w meczu zdobyły:
Aleksandra Falarz 2,5 Wiktoria 

Ziemkiewicz 2,5 Aleksandra 
Dąbrowska 2,5 Weronika Bożek 1,5

V Liga - 10:0 dla naszych!
W końcówce sezonu nasi piątoligowcy nie zwalniają tempa. W meczu z piątą drużyną tabeli, UKS MOSiR BASKET  

I Sochaczew nie dali pograć przeciwnikom wygrywając całe spotkanie 10:0 tracąc przy tym zaledwie jednego seta! Mecz 
odbył się w niedzielę (13 maja 2018 r.) w Nadarzynie. Chłopcy potwierdzili swoje zasłużone miejsce na szczycie tabeli  

i pokazali, że są gotowi na awans do wyższej ligi. Przed nimi ten najważniejszy mecz. Już w niedzielę, 20 maja, o godzinie 
11.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie przy ul. Sitarskich spotkają się z drużyną IMOLA Warszawa  

w pojedynku o bezpośredni awans do czwartej ligi. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Fot. arch. GLKS
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Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
• Sala fitness: proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
•  Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 6 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

Brydż
- XVII turniej 

o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn  

23 czerwca odbędzie się  
XVII turniej o Puchar 

Wójta Gminy Nadarzyn.
Organizowany przez 
GOS i  GLKS turniej 
otwarty, zaliczany do 
punktacji Grand Prix 
Mazowsza rozegrany 

zostanie w dwóch turach. 
Rozpoczęcie od godz 
10:00 w auli Liceum 

w Nadarzynie przu ulicy 
Żólwińskiej.

Organizator zaprasza 
wszystkich chętnych gry 

w brydża.

Jacek Kwiatkowski



 
 

 
 

 

 

 

PROGRAM: 

12.00 - 13.15   Msza św. polowa pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa  Zembrzuskiego Dyrektora Caritas AW 

                        - 10. rocznica Caritas w Nadarzynie 

13.15 - 13.25   Rozpoczęcie Pikniku  

13.25 - 13.35   Występ muzyczny młodzieży - GODM Tęcza 

13.35 -  13.45  Zespół Wesołe Nutki ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie 

13.45 - 14.00   Przywitanie lata przez dzieci z Przedszkola Jupik  

14.00 -  14.10  Występ uczniów koła muzycznego  
                         ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie 
14.10 -  14.15  Taniec z szarfami - GODM Tęcza 

14.15 -  14.45  Animacje dla dzieci - ANIMATRIA 

14.45 -  15.15  IX Nadarzyński Bieg Rodzinny  o Puchar  Wójta Gminy Nadarzyn 

15.15 -  16.00  Występ niespodzianka 

16.00 -  16.30  wręczenie Pucharów za IX Nadarzyński Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn,     

                        rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Barwy Dzieciństwa- Sen o wolności” 

16.30 - 17.00   Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn 

17.00 - 17.10   Zakończenie Pikniku       
         
Ponadto: dmuchańce, quiz biblijny, malowanie buziek, loteria  fantowa, wystawa prac plastycznych, Food Truck (lody, gofry),      
                 Pizzeria „Margarita”, możliwość zwiedzania Izby Pamięci w OSP w Nadarzynie, grill „Cafe Szopka”, tańce, zabawy       

integracyjne, warsztaty rękodzielnicze, ścianka  wspinaczkowa 
Stoiska:   Specjalistyczny Samochód  z Symulatorem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Caritas, 

Straż   Gminna, Hetman, Odnowa w Duchu Św., rejestracja „potencjalnych dawców szpiku”- przy współpracy z Fundacją 
DKMS Polska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Parasol”, SPG ZOZ Nadarzyn, fotobudka, namiot profilaktyczny 

Uwaga!   dla uczestników Biegu przewidziane są do rozlosowania atrakcyjne nagrody m.in. rowery, artykuły sportowe, bony na pizzę    
(Pizzeria Margarita), uhonorowanie trzech najliczniejszych rodzin oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika Biegu  

  

 

 

 

 

 

PARTNERZY: 
     

                     X PIKNIK RODZINNY 
  (teren przy Kościele św. Klemensa  w Nadarzynie) 
                 10 czerwca 2018 r. (niedziela) 
 

PARAFIA                  
RZYMSKOKATOLICKA 

ŚW. KLEMENSA                                   
W NADARZYNIE 

Pełnomocnik 
Wójta 

ds. uzależnień 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

Nadarzyński Szczep 
„WATAHA” 

im. Żołnierzy Wyklętych 

ORGANIZATORZY: 
 

NIZATORZY: 

 

 
Komisariat Policji 

w Nadarzynie  
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PARAFIA                  
RZYMSKOKATOLICKA 

ŚW. KLEMENSA                                   
W NADARZYNIE 

Pełnomocnik 
Wójta 

ds. uzależnień 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

Nadarzyński Szczep 
„WATAHA” 

im. Żołnierzy Wyklętych 

ORGANIZATORZY: 
 

NIZATORZY: 

 

 
Komisariat Policji 

w Nadarzynie  
 


