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Szanowni Mieszkańcy,
Jedynym skutecznym sposobem „ucieczki” od problemu jest jego 

rozwiązanie, dlatego swoje działania skupiłem na przezwyciężaniu trudności 
i pokonywaniu przeszkód. Ostatnie ulewy i wynikające z nich podtopienia 
obnażyły występujące na drogach mankamenty. Wiem o czym piszę, gdyż  
w czasie burzy 18 lipca objechałem część ulic. Te, które ostatnio remontowaliśmy, 
a także niektóre drogi powiatowe i serwisówki przy S8. Jeśli chodzi o nasze 
drogi gminne, to dobrze wyglądała np. ulica Tulipanowa w Nadarzynie i jej 
okolice. Pamiętam wątpliwości czy położenie tam asfaltu sprawdzi się podczas 
deszczu? Pogoda przetestowała nasze rozwiązanie, na poboczach i asfalcie nie 
było większych kałuż – wydaje się, że zdaliśmy ten egzamin. Więcej o tym na 
stronie 9 WN. Źle gdy jest nadmiar wody, ale gdy jej brakuje wcale nie jest lepiej. 

Wakacje zbliżają się do półmetku, a przed nami jeszcze wiele dni niemal podzwrotnikowych upałów. Gdy żar się leje 
z nieba, maleje ciśnienie wody w kranach, co szczególnie dotkliwie odczuwają Mieszkańcy Ruśca. Niestety problemu 
nie da się rozwiązać od ręki, a efekty podjętych przez Urząd Gminy działań naprawczych (utworzenie dodatkowej nitki 
wodociągu od ujęcia w Woli Krakowiańskiej do Ruśca) odczuwalnie poprawią sytuację dopiero w przyszłym sezonie letnim. 
Dosyć częstą praktyką, wprowadzaną w takiej sytuacji przez samorządy jest całkowity lub częściowy (w wyznaczonych 
godzinach) zakaz podlewania ogródków. W tym roku zakaz taki wprowadziła chociażby pobliska Lesznowola. Jestem 
przeciwnikiem takiego „odgórnego” ingerowania w sprawy Mieszkańców, dlatego chciałbym prosić o powstrzymanie się 
od podlewania trawników czy uzupełniania wody w akwenach w godzinach „szczytu wodnego”.

Ogłaszamy kolejne przetargi i coraz mocniej trzymamy się za kieszeń. Drastyczny wzrost kosztów realizacji zadań 
nie tylko w naszej gminie skutkuje unieważnianiem przetargów. Tym razem przedstawiona przez oferenta cena okazała 
się zbyt wysoka dla Powiatu Pruszkowskiego (zarezerwował 652 tys. zł na przebudowę skrzyżowania al. Kasztanowej  
z ul. Osiedlową i ul. Młodości w Ruścu. Koszt złożonej oferty to ponad 1,4 mln zł.). Doskonale rozumiem tę sytuację, 
bo Gmina Nadarzyn borykała się z podobnym problemem. Chodzi o zagospodarowanie terenów w Wolicy. Decyzją 
radnych dołożyliśmy środki do inwestycji i podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania. Wzrost cen wynika z tego, że 
wiele samorządów inwestycje zaplanowało na rok wyborczy i nagła koniunktura „zepsuła” rynek wykonawców. Rozsądnie 
zarządzamy gminnym budżetem, choć czasem niechęć do przepłacania oznacza konieczność dłuższego szukania 
odpowiedniego wykonawcy. 

Garść pozytywów na zakończenie. Udało nam się pozyskać fundusze na kolejne inwestycje. Więcej szczegółów na 
stronie 6 WN. 

Ponadto, również w czasie wakacji prężnie działa Nadarzyński Ośrodek Kultury, którego pracownicy (animatorzy) nie 
pozwalają na nudę. Zachęcam wszystkich bez względu na wiek do zapoznania się z ofertą NOK-u oraz świetlic. Jestem 
przekonany, że znajdziecie tam Państwo coś ciekawego dla siebie. Od początku wakacji trwa plenerowa akcja animacyjna 
dla dzieci w Urzucie, Rozalinie, Młochowie, Parolach, Wolicy i Starej Wsi. Końca dobiegają warsztaty Last Minute 2018 
oraz Wakacje dla Seniorów. 18 sierpnia na teren świetlicy NOK w Parolach przybędzie Karawana – wraz z Wędrującym 
Festiwalem Sztuki i Animacji 2018. Będzie to ciekawa rozrywka dla całej rodziny. Trwa trzecia edycja cyklu letnich 
koncertów pod nazwą zaPARKuj w Młochowie. Ponadto od sierpnia 2018 r. do końca listopada 2020 r. realizowany 
będzie program Seniorzy na start, dla osób 55+ z terenu gminy Nadarzyn.

I nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił uwagi i nie napisał choć słowa o... kolejnych sukcesach naszych nadarzyńskich  
sportowców. Czołowe miejsca w Polsce w tegorocznej edycji Kinder Sport naszych drużyn mini - siatkówki w kat. 
dwójek i trójek, czy awans do 16 najlepszych drużyn w „plażówce” młodziczek, a także medale tenisistek stołowych  
w Europejskich Igrzyskach Studenckich napawają dumą i świadczą o tym, że młodych telentów sportowych u nas nie brak.

Z życzeniami słonecznego sierpnia, bezpiecznego wypoczynku i udanych urlopów

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 . . .

Nowe tereny rekreacyjne
NADARZYN - teren wokół Pastewnika

Część 1 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą:  „Roz-
wój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrz-
nego 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.

Obecnie trwają roboty brukarskie oraz prace związane z zagospodarowaniem 
terenu działki oraz montażem altan rekreacyjnych, wykonaniem sanitariatów 
oraz nasadzeniem zieleni.

Wolica
18 lipca br. Dariusz Zwoliński - Wójt 
Gminy Nadarzyn podpisał umowę 
na zagospodarowanie terenów rekre-
acyjnych w Wolicy przy ul.Oliwkowej. 
W ramach inwestycji wykonane zo-
staną: plac zabaw, siłownia zewnętrz-
na oraz zaplecze sanitarno -socjalne. 
Wykonawca zajmie się również utwar-
dzeniem terenu, montażem oświetle-
nia, nasadzeniem drzew oraz urządze-
niem trawników. Przypominjmy, że 
jest to kolejny etap zagospdarowania 
terenu, na którym znajduje sie już 
boisko do piłki nożnej, zaś w przy-
szłości powstać ma także przedszkole 
publiczne i świetlica dla mieszkańców 
sołectwa Wolica. 

„Zagospodarowanie terenu działek 
o nr ewid. 513, 514 w miejscowości 
Wolica” w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020

Drogi
W ostatnim czasie kolejne ulice  

w różnych miejscowościach gminy 
otrzymały nawierzchnie z destruk-
tu z mas mineralno-asfaltowych.  
W Wolicy: ul. Rajska, Rzeczna, 
boczne od Ogrodniczej, Rusałki,  
Szlachecka, Oliwkowa. W Kajeta-
nach – Pontonierska, Orla. W Kra-
kowianach, Woli Krakowiańskiej, 
Parolach: Nad Lasem, Familijna, Lu-
skusowa, Kuropiecka. W Młochowie 
zaś ul. Naturalna, Błekitna, Źródlana.  
W Rozalinie: ul. Przyjazna  
i Dobra. Natomiast w Walen-
dowie rozpoczęły sie roboty związane z połozeniem nowej nawierzchni. Jesli chodzi o przebudowę drogi  
w zakresie budowy nakładki bitumicznej ul. Kozaków-Szamoty w związku z budową gazaciągu został podpisany aneks  
z wykonawcą ( wg. którego zakończenie prac zaplanowane jest do 5 października 2018 r.).

Roboty związane z położeniem destruktu w Walendowie ( ul. Ogrody Walendów)
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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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podzia-
łanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT:  Ścieżki i infrastruk-

tura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa szkół w Kostowcu, 
Młochowie i Nadarzynie

Budowa ścieżek rowerowych: 
- odcinek Rozalin, Młochów, Rusiec, Kajetany: trwają przygotowania do odbioru końcowego. Odcinki przy ul. 
Agrestowej, Radarowej, Wojskowej i Brzozowej zostały odebrane. Odcinek przy drodze powiatowej – ul. Klonowej, 
został odebrany przy udziale przedstawicieli Powiatu Pruszkowskiego, którzy nie zgłaszali żadnych uwag.

- odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, Kajetany -Walendów. Trwają przygotowania do odbioru końcowego. Odcinek przy 
drodze powiatowej ul. Nad Utratą również został odebrany przy udziale przedstawicieli Powiatu Pruszkowskiego – 
tutaj także odbiór przebiegł bez uwag.

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.

Instalacje fotowoltaiczne

Szkoła Podstawowa 

w Kostowcu

Prace związane z budową sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem w Kostowcu 
zostały zakończone. Uzyskaliśmy po-
zytywną opinię SANEPIDU. Obiekt 
został zgłoszony do użytku.

Szkoła Podstawowa 
w Młochowie

Trwają prace wykończeniowe.

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie 
Rozbudowa nadarzyńskiej placów-

ki dobiega końca. Nowe „skrzydło” 
SP Nadarzyn zostało zgłoszone do 
Sanepidu i Straży Pożarnej. Czeka-
my na ustalenie terminów kontroli.

Montaż kolektorów i instalacji fo-
towoltaicznych oraz pomp c.o. Ak-
tualnie Wykonawca realizuje umowę  
w zakresie montażu pomp napo-
wietrznych c.wu.
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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: dwa miliony sześćset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 
sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanali-
zacyjnej 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 dofinan-
sowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 

z dnia 31 maja 2017 roku

Referat Inwestycji

Oświetlenie
Zgodnie z ustaleniami Dariusza 

Zwolińskiego Wójta Gminy Nada-
rzyn z mieszkańcami Rozalina pod-
czas kwietniowego spotkania - ul. 
Rzewuskiej w Rozalinie zyskała 
oświetlenie uliczne. Ponadto zgło-
szone zostało do odbioru oświe-
tlenie wykonane przy ul. Łącznej  
w Urzucie, ul. Tulipanowej, Kar-
melowej, Granicznej w Nadarzy-
nie, ul. Przerąbkowskiej, Gruntowej  
w Wolicy oraz przy ul. Kolorowej  
w Rozalinie.

Modernizacja siedziby OSP Nadarzyn 
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie na modernizację strażnicy OSP 
Nadarzyn. Umowę w przedmiotowej sprawie podpisano 29 czerwca w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Gminę Nadarzyn 
reprezentowali zastępca Wójta Janusz Rajkowski oraz skarbnik Magdalena 
Sieczka (fot z podpisania poniżej). Kwota dotacji celowej wynosi 23 742 zł 

Ławki solarne i doposażenie placu zabaw
w Krakowianach

Gmina Nadarzyn otrzymała także dofinansowanie na wykonanie dwóch ławek 
solarnych w Nadarzynie oraz doposażenie placu zabaw  

w Krakowianach 25 czerwca Wójt podpisał umowy o udzielenie dotacji ze 
środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (fot. na okładce 

WN. Na zdjeciu od lewej Magdalena Sieczka skarbnik Gminy Nadarzyn, 
Dariusz Zwolinski wójt Gminy oraz Agnieszka Kuźminska przedstawiciel 

Urzędu Marszłkowskiego woj. mazowieckiego). Tym samym Gmina Nadarzyn 
otrzyma do 50% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji w/w zadań. 

Ławki solarne zostaną zainstalowane na Pastewniku oraz w parku na przy pl. 
Poniatowskiego w Nadarzynie. Z kolei plac zabaw w Krakowianach zyska 

odpowiednie wyposażenie, a koszty rozłożą się równomiernie. 

Kanalizacja

Trwa rozbudowa sieci kanaliza-
cyjnej w Nadarzynie w ramach ww. 
projektu. Wykonawca realizuje ko-
lektor sanitarny przy ul. Żółwinskiej  
w Nadarzynie (fot. poniżej). Na-
stępnie prace będą prowadzone  
w ul. Szyszkowej. 

Ponadto trwają prace związane  
z budową sieci kanalizacyjnej  
w Wolicy.
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12 lipca w Urzędzie Gmina Nada-
rzyn odbyło się kolejne spotkanie, któ-
rego organizatorem był Wójt Gminy 
Nadarzyn z przedstawicielami Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad [GDDKiA] oraz z wykonawcą 
przebudowy trasy DK8 Radziejowice 
- Paszków (fot.z prawej). Podczas 
rozmów poruszono sprawy związane  
z prowadzoną inwestycją. Jak wszyscy 
widzimy trasa katowicka na odcinku 
przebiegającym przez naszą gminę 
od Paszkowa po Kostowiec to jeden 
wielki plac budowy. Niestety przebu-
dowa trasy S8 wraz z dwoma węzłami 
Nadarzyn i Młochów zakończy się 
z opóźnieniem, a ostateczny termin 
określono na lato 2019 roku. 

Przejezdność trasy głównej ma na-
stąpić do końca bieżącego roku. Za-
równo kierowcy, jak i piesi czy też 
pasażerowie autobusów muszą więc 
uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze 
przez kilka miesięcy poruszanie się 
po drogach objętych przebudową 
będzie utrudnione. Należy zacho-
wać szczególną ostrożność, gdyż 
na przebudowywanych odcinkach 
napotkać można zwężenia i zmiany  
w organizacji ruchu - a ich lekceważe-
nie i brawura bądź też jazda „na pa-
mięć” często kończy się kolizjami, czy 
też lądowaniem w rowach…

Kolejne zmiany w organizacji ru-
chu dotyczą zamknięcia przejazdu  
z 

Kajetan do Nadarzyna. Włączenia  
z ul. Rolnej w stronę Warszawy moż-
liwe jest poprzez drogę serwisową za 

firmą Volkswagen, zaś do Wrocławia 
przez węzeł Paszków. 

Przejście dla pieszych na skrzyżowa-
niu Rolna – Kościelna będzie nadal 
funkcjonowało. W najbliższych dniach 
ma zapaść decyzja o wprowadzeniu 
wzbudzeniowej sygnalizacji świetlnej 
dla pieszych, o którą Gmina Nadarzyn 

Budowa trasy
wnioskowała w piśmie z 29.06.2018 r.

Ponadto zamknięta została ul. Ko-
ścielna. Wyjazd z Nadarzyna będzie od-
bywał się przez ul. Warszawską, następ-
nie. zgodnie ze znakiem nakazu skrętu 
w prawo, po nowej trasie serwisowej (za 

Strażnicą Świadków Jehowy). Wiążą się 
z tym także zmiany związane z usytu-
owaniem przystanków autobusowych. 

Szczegółowe informacje 
staramy się na bieżąco 

przekazywać na gminnym 
profilu na facebooku. 
Zachęcamy także do 

śledzenia strony 
www.nadarzyn.pl oraz 

wykonawcy drogi:
S8radziejowice-paszków

Referat Inwestycji
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Brak rządowej dotacji dla ul. Żwirowej
Poniżej prezentujemy Państwu odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na pismo z prośbą o uzasadnienie decyzji 

o nieprzyznaniu dotacji na modernizację ul. Żwirowej w Ruścu. Jak pisaliśmy w ostatnim numerze WN –Gmina 
Nadarzyn zwróciła się o wsparcie w przeprowadzeniu tej inwestycji, deklarując ze swojej strony 900 tys. zł. (kosztów 
niekwalifikowanych dotyczących głównie położenia rury pod kanalizację sanitarną wraz z przyłączami). Jak wynika 
z poniższego pisma wniosek spełniał wymogi formalne, a decyzję o nieprzyznaniu środków na modernizację woje-
woda podjął osobiście. Szkoda, że nie otrzymaliśmy wsparcia na tak ważną dla Mieszkańców inwestycję…
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18 lipca przez nasza gminę przeto-
czyła się nawałnica z obfitymi opada-
mi deszczu. Tego samego wieczoru 
chcąc sprawdzić „na gorąco’’ stan 
dróg postanowiłem objechać Gminę. 
Część ulic które ostatnio remonto-
waliśmy, drogi powiatowe oraz ser-
wisówki przy S8. Jeśli chodzi o drogi 
powiatowe to tragiczna sytuacja była 
na Rolnej i Klonowej w Kajetanach 
oraz Grodziskiej w Starej Wsi. Tro-
chę lepiej wyglądała Mszczonowska 
i Pruszkowska w Nadarzynie. Tam, 
gdzie ewidentnie zawiodła kanali-
zacja deszczowa będziemy wnio-
skowali do Powiatu o interwencję.  
Wielkim „rozczarowaniem” był od-
cinek serwisówki w okolicach Starej 
Wsi przed Scanią, który „utonął”.  
W tej kwestii będziemy rozmawiali  
z wykonawcą .

Jeśli chodzi o nasze drogi gminne to 
dobrze „wyglądała” ulica Tulipanowa 
w Nadarzynie i jej okolice. Pamiętam, 
że wielu mieszkańców przed położe-
niem tam asfaltu miało wątpliwości 
jak będzie wyglądała ona po obfitych 
opadach deszczu. Rozmawialiśmy 
wówczas o potrzebie wykonania ro-
wów odwadniających drogę. Na po-
boczach i asfalcie nie było większych 
kałuż – wydaje się, że jest dobrze.

Większość ulic (które objechałem) 
była przejezdna i „względnie sucha”. 
Prawdziwy problem zaczął się na uli-
cy Szkolnej, a przede wszystkim Agre-
stowej w Ruścu. Na czterech długich 
odcinkach ulica (a niekiedy i przyle-
gająca do niej ścieżka rowerowa) była 
pod wodą. W trzech przypadkach 
niestety za ten stan rzeczy odpowia-
dała woda, która wlewała się na drogę  
z wyżej położonych posesji. Z rynien 
przez wybrukowane podwórka, pod-
jazdem rwące potoki wody zalewały 
ulicę i ścieżki rowerowe, a w jednym 
przypadku również posesję położo-
ną naprzeciwko. W czwartym przy-
padku na zakręcie (od Wojskowej) 
niezbędne będzie wykonanie przepu-
stu i rowu odparowującego. Gmina 
wraz ze spółką melioracyjną wykona 

to do września. Podobne działania 
podejmiemy także na skrzyżowaniu 
Wojskowej, Radarowej i Agrestowej. 
W pozostałych przypadkach bez są-
siedzkiej solidarności rozwiązanie 
problemu będzie trudne. Przypomnę, 
że Gmina ma obowiązek odwodnić 
drogi gminne, a mieszkańcy mają 
obowiązek zagospodarować wodę 
opadową w obrębie swojej działki. 
Sytuacja, w której traktujemy posesję 
mieszkańców lub drogę jako miejsce 
do odprowadzenia deszczówki jest 
naganne. Ze swojej strony będzie-
my się starali wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców szybko 
reagować i tworzyć lub usprawniać 
meliorację dróg gminnych w miarę 
potrzeb i możliwości finansowych 
Gminy i spółki melioracyjnej. Uli-
ce Środkowa, Bakaliowa, Szczęśli-
wa, Glicynii i Cicha były przejezdne  
z wyjątkiem kilku miejsc, gdzie zbie-
rała się woda. W jednym przypad-
ku nastąpiło przelewanie się wody  
z rowu odparowującego i w jednym 
woda z drogi (ulica Środkowa) zale-
wała niżej położoną posesję. W tych 
miejscach także będziemy interwe-
niować. 

Reasumując, intensywność i gwał-
towność opadów dała nam się mocno 
we znaki. Doszło do licznych podto-

pień, interweniować musiały niekiedy 
służby. Strażacy mieli tego wieczoru 
mnóstwo pracy. Pomimo występu-
jących utrudnień, drogi i ścieżki ro-
werowe były przejezdne. Tam gdzie 
wystąpiły problemy z odwodnieniem 
pasa drogowego na wniosek sołty-
sów lub radnych, będziemy podej-
mowali działania naprawcze.

Ujawnione przez ulewę słabe punk-
ty przy drogach gminnych postara-
my się szybko poprawić. Co do dróg 
powiatowych, czy też wojewódzkich 
możemy jedynie monitować i zgła-
szać problemy, których rozwiązanie 
jednak jest w gestii ich zarządców.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Ulewy testują drogi

Kajetany - zalana ulica Rolna, droga powiatowa. Pod wodą znalazły sie także okoliczne 
posesje.
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Gmina Nadarzyn 

na antenie 

Radia Bogoria
Radio Bogoria (94.5 FM) będzie prezentowało najważniejsze wiadomości  

 z terenu Gminy Nadarzyn  
w serwisach informacyjnych. Ponadto, w każdy czwarty czwartek miesiąca ze studia zlokalizowanego  

w nadarzyńskim urzędzie będzie nadawany program na żywo.

 Zapraszamy do słuchania

Sąd po stronie prawdy...
Polityka Wójta „zero tolerancji dla hejtu” przynosi pierwsze efekty. W ostatnich dniach sąd wydał dwa wyroki obligujące 
Wiktora Majewskiego redaktora nacz. Nadarzyn.tv do umieszczenia sprostowań. 

Finanse strażaków bez zarzutu
Prokuratura umorzyła dochodzenie dotyczące doniesienia Starosty Pruszkowskiego w sprawie doprowadzenia Gminy 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nadarzynie i Młochowie do strat finansowych. Nie potwierdziły się zarzuty błędnego 
naliczenia kwot ekwiwalentu (tzn. kwot należnych strażakom za akcje ratownicze i szkolenia), a także podrobienia doku-
mentów – meldunków działań ratowniczo-gaśniczych i szkoleń na podstawie, których naliczany był ekwiwalent.

Były Komisarz szuka dziury w całym?
Ponadto w ostatnim czasie Policja, za zgodą Prokuratury, odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie internetowej 

publikacji styczniowych Wiadomości Nadarzyńskich. Zawiadomienie w tej sprawie złożył ówczesny komisarz Nowak,
zarzucajac rozpowszechnianie cudzego utworu - niewydanej wersji gminnego biuletynu. Wydawcą gazety nie był jednak 

Urząd Gminy, a Nadarzyński Ośrodek Kultury. Finalna różnica pomiędzy pierwszą wersją internetową, a później wydru-
kowaną sprowadzała się przede wszystkim do wyrzucenia z okładki oraz całego numeru informacji o akcji Mazowsze dla 
Syrii i zamieszczeniu w to miejsce wizerunku komisarza Nowaka wraz z wywiadem. 

W marcu br. Gmina Nadarzyn przystąpiła do projektu „Ma-
zowieckiej Unii Światłowodowej”, realizowanego przez firmę 
Orange Polska. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa. W ramach projektu Orange Polska będzie m.in. realizo-
wała budowę sieci światłowodowej zapewniającej mieszkańcom 
i przedsiębiorcom dostęp do szybkiego Internetu (100 Mb/s  
i więcej).

Przygotowaliśmy dla Państwa listę punktów adresowych plano-
wanych do objęcia zasięgiem inwestycji na terenie Gminy Nada-

rzyn: https://www.nadarzyn.pl/plik,7767,wykaz-planowanych-popc2-gmina-nadarzyn-pdf.pdf
Jeżeli są Państwo zainteresowani doprowadzeniem światłowodu do domu, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pro-

jektu (http://uniaswiatlowodowa.pl/prace/nadarzyn/index.html). Znajduje się tam również deklaracja, którą mogą Państwo 
pobrać oraz złożyć w Urzędzie Gminy Nadarzyn (planowany termin: od początku sierpnia 2018 r.).

Pytania dotyczące bazy adresowej, bądź zagadnienia techniczne można przesyłać bezpośrednio do Orange 
na adres email: mazowiecka.unia@orange.com

O wszelkich nowościach będziemy informowali na bieżąco. 
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Zgłoś awarię telefonem
Przypominamy, że w czerwcu br. uruchomiona została dla mieszkańców apli-

kacja umożliwiająca zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, jakie pojawią się w naszej 
gminie. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był wójt Dariusz Zwoliński, nato-
miast wykonawcą mieszkaniec naszej gminy.

Jest to bardzo proste narzędzie, przy pomocy którego w kilku krokach można 
powiadomić urzędników o awariach i nieprawidłowościach. Aplikacja pozwala 
na załączenie zdjęcia problemu, a także wskazuje z jakiej lokalizacji nadeszło 
zgłoszenie.

Funkcjonariusz Straży Gminnej, który odbierze zgłoszenie przesłane za po-
mocą aplikacji, kieruje w to miejsce załogę o ile zachodzi konieczność uszcze-
gółowienia lub zabezpieczenia w trybie pilnym (np. wyrwa w jezdni, złamane 
drzewo itp.) następnie zostaje poinformowana odpowiednia do rodzaju zda-
rzenia instytucja, która zobowiązana jest usunąć awarię/uszkodzenie, bądź też 
zabezpieczyć miejsce w sposób zapobiegający ewentualnym wypadkom. 

Zwracam uwagę, że chodzi tu o awarie lub uszkodzenia np. linii energetycznej 
czy telefonicznej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogi, uszkodzenia znaków 
drogowych, chodników, dróg, awarie wodociągowe i kanalizacyjne. Aplikacja 
nie służy do kontaktu z Urzędem Gminy w celu np. zaproponowania wysy-
pania drogi tłuczniem, postawienia nowych znaków drogowych czy też wyko-
nania chodnika. Takie sygnały powinny docierać do Urzędu Gminy, bądź do 
Sołtysów, którzy w odpowiednim czasie składają wnioski do budżetu. Aplikacja 
posiada jeszcze jedną możliwość, a mianowicie otrzymywanie informacji prze-
kazywanych z UG tzn. każdy użytkownik tej aplikacji może być powiadamiany  
o sprawach istotnych np. planowanych wyłączeniach prądu, organizowanym 
objeździe, imprezach, koncertach itp. Z aplikacji może korzystać każdy użyt-
kownik telefonu z systemem Android, natomiast posiadacze telefonów z sys-
temem iOS muszą poczekać jeszcze jakiś czas, ale z pewnością zostanie ona 
przygotowana. Aplikacja jest do ściągnięcia ze Sklepu Play wyszukując „Mój 
Nadarzyn System Zgłaszania Awarii” lub korzystając z QR kodu.

Zapraszamy do ściągania aplikacji i korzystania z niej. Z uwagi, że jest to nowe 
narzędzie, może wymagać jeszcze modyfikacji, które z pewnością będą robione. 
Wszelkie uwagi, co do jej funkcjonowania można zgłaszać producentowi pod 
adres nadarzyn@zglos.info  

Adam Piskorz Komendant Straży Gminnej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko on- line!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa 

ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli 

tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym 

członkiem rodziny. Zdążysz w trakcie drzemki. Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej 

usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny 

Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, 

system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych. 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa.

QR kod aplikacji Mój Nadarzyn do-
stępny będzie także na profilu UG na 
FB, na stronie UG Nadarzyn, w Wiado-
mościach Nadarzyńskich, na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach oraz wielu in-
nych miejscach.
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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.

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Pracownicy (od lewej): Marta Ciarka-Matysiak - kierownik, 

Bożena Jarosz, Małgorzata Kołodziej, Sylwia Bęza.
Nieobecna na zdjęciu Monika Napiórkowska.

Do zadań Referatu Zamówień Pu-
blicznych i Funduszy Zewnętrznych 
należy w szczególności: opracowywa-
nie regulaminów i zasad w zakresie 
stosowania Prawa Zamówień Publicz-
nych w Urzędzie, sporządzanie pla-
nu zamówień publicznych, zgodnie 
z Prawem Zamówień Publicznych, 
zarządzanie procesem przygotowy-
wania i przeprowadzania postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych 
oraz gromadzenie informacji o przy-
gotowywanych i przeprowadzanych 
postępowaniach, a także opracowy-
wanie dokumentacji i materiałów do 
postępowania w ramach Prawa Zamó-
wień Publicznych zgodnie z regulami-
nem, zasadami udzielania zamówień 
publicznych przez Urząd; sprawdza-
nie poprawności merytorycznej stro-
ny internetowej Urzędu poświęconej 
zamówieniom publicznym; współpra-
ca z Urzędem Zamówień Publicznych 
oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich; sporządza-
nie wymaganej sprawozdawczości  
w zakresie realizacji Prawa zamó-

wień publicznych. Pracownicy refe-
ratu uczestniczą w postępowaniach 
odwoławczych przed arbitrażem, 
udzielają informacji i wyjaśnień do-
tyczących praktycznego stosowania 
przepisów ustawy prawo zamówień 
publicznych i w tym zakresie udział 
z głosem doradczym w pracach ko-
misji. Biorą udział w pracach komisji 
przetargowej, pomagają także refe-
ratom Urzędu przy sporządzaniu 
dokumentacji postępowania o zamó-
wienie publiczne. Prowadzą rejestry: 
złożonych projektów i projektów  
z przyznanym dofinansowaniem 
oraz rejestru zamówień publicz-
nych do 30 tys. Euro dla projektów 
z przyznanym dofinansowaniem ze-
wnętrznym. Przygotowują aplikacje 
dla wybranych przez urząd projek-
tów, we współpracy ze wszystkimi 
komórkami organizacyjnymi urzędu 
oraz jednostkami podległymi gminy 
Nadarzyn oraz koordynują działania 
związane z przygotowaniem załącz-
ników i dokumentów technicznych 
niezbędnych do złożenia aplikacji dla 

wybranych przez gminę projektów. 

Przygotowanie niezbędnych do-
kumentów do prawidłowej absorpcji 
środków zewnętrznych, na projekty, 
którym przyznano dofinansowanie, 
we współpracy ze wszystkimi ko-
mórkami organizacyjnymi urzędu 
oraz jednostkami podległymi gminy 
Nadarzyn oraz koordynacja działań 
związanych z przygotowaniem za-
łączników i dokumentów technicz-
nych niezbędnych do prawidłowej 
absorpcji środków zewnętrznych. 
Referat prowadzi nadzór nad reali-
zacją projektów gminy, które otrzy-
mały dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. Koordynuje działania 
w zakresie postępowań przetargo-
wych zgodnie z ustawą Prawo za-
mówień publicznych, zajmuje się 
rozliczeniami przyznanych środków 
oraz promocją projektów na które 
zostało przyznane dofinansowanie 
zewnętrzne, we współpracy z komór-
kami organizacyjnymi urzędu. Referat 
prowadzi i nadzoruje stosowanie pro-
cedur wewnętrznych ustawy Prawo 
zamówień publicznych w zakresie 
postępowań do 30 tys. Euro dla pro-
jektów z przyznanym dofinansowa-
niem zewnętrznym. Współpracuje  
z jednostkami wdrażającymi progra-
my unijne, z ministerstwami, instytu-
cjami samorządowymi, stowarzysze-
niami, funduszami, fundacjami oraz 
innymi instytucjami odpowiedzialny-
mi za programy unijne, ministerialne, 
samorządowe i inne źródła środków 
zewnętrznych. Pracownicy referatu 
przygotowują także informacje w za-
kresie udziału Polski w programach 
wspólnotowych UE, programach 
europejskich i międzynarodowych  
w odniesieniu do potrzeb gminy.
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Fundusze zewnętrzne
- kolejne uzyskane dofinansowania

Do Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych zosta-
ły złożone załączniki niezbędne do 
podpisania umowy o dofinanso-
wanie projektu „Budowa sieci dróg 
rowerowych w Gminie Nadarzyn  
w ramach ZIT – kolejny etap”. Zgod-
nie z informacja uzyskaną w dniu  
19 lipca 2018 roku podpisanie ww. 
umowy odbędzie się w Urzędzie Mar-
szałkowskim w dniu 7 sierpnia 2018 r. 
o godzinie 9:00.

Do Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych zostały 
złożone również dokumenty nie-
zbędne do podpisanie umowy o do-
finansowanie projektu „Parkuj i Jedź  
w Gminie Nadarzyn”. Podpisanie 
umowy również odbędzie się w Urzę-
dzie Marszałkowskim - 7 sierpnia 
2018 r. o godzinie 9:00.

Wartość kosztorysowa tej 
inwestycji wynosi 

5 780 087, 67 zł, z czego 
kwota dofinansowania to  

4 624 070, 13 zł.

Dobiega końca realizacja pro-
jektu „Wsparcie dla uczniów 
Gminy Nadarzyn”. Jesteśmy  
na etapie składania ostatnich wnio-
sków o płatności i zamykania reali-
zacji projektu, zaplanowanych do 
30 sierpnia 2018 r. Był to projekt 
umożliwiający zarówno nauczycie-
lom jak i dzieciom zdobycie do-
datkowej wiedzy i podnoszenie 
umiejętności oraz zdolności. Dzie-
ci miały możliwość korzystania  
z zajęć dodatkowych, warsztatów  
i wyjazdów konfrontujących teorię  
z praktyką i otaczającą rzeczywisto-
ścią wykorzystując zdobytą wiedzę 

teoretyczną wyniesioną ze szkoły. Uczestnicy projektu wzbogacali wiadomości, 
zdobywali umiejętności i nawyki kulturalnego spędzania czasu. 

W ramach realizacji projektu szkoły zostały doposażone w sprzęt TIK.
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z realizacją projektu 

„Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla 
WOF 2014 – 2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo – ro-
werowych w pasie dróg publicznych, gminnych i Powiatowych na terenie Gmi-
ny Nadarzyn”.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej ogłosił konkurs pn. „czyste powietrze”, którego podstawowym 
celem jest podjęcie działań umożliwiających poprawę efektywno-
ści energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń  
do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budyn-
ki mieszkalne. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie: http://www.wfosigw.pl/strefa-benefi-
cjenta/programy2018/OF  

Marta Ciarka-Matysiak - kierownik ref. Zamówien Publicznych i Funduszy Zewnętrznych 

Podziękowanie
W imieniu właścicieli działek letniskowych w Urzucie chciałabym 

złożyć serdeczne podziękowania panu Sołtysowi Grzegorzowi 
Zalewskiemu. Pan Sołtys pomaga nam w rozwiązywaniu 

wszystkich problemów które zaistniały w życiu naszej 
społeczności. Możemy zwrócić sie do Niego z każdym kłopotem, 
a Pan Sołtys temu zaradzi. Nie ma dla Niego spraw niemożliwych 

do załatwienia. 
Szczególną pomoc okazał nam po przejściu trąby powietrznej, 

która w ubiegłym roku w czerwcu powaliła wiele drzew 
w Urzucie.

Pan Sołtys z ogromnym zaangażowaniem pomagał nam 
uporać się ze skutkiem wichury. 

Dzięki panu Grzegorzowi Zalewskiemu uczestniczymy w życiu 
kulturalnym Urzutu. Organizowane są przemiłe spotkania 

mieszkańców  takie jak wspólne pikniki czy sylwestry. Ponadto 
jesteśmy powiadamiani przez pana Sołtysa o wszelkich awariach, 

a nawet próbach włamań w Urzucie. 

Dzięki panu Sołtysowi Grzegorzowi Zalewskiemu czujemy się 
pełnoprawnymi członkami społeczności Urzutu.

 Ewa Krasnopolska
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Podwyżki – słowo, które wywołu-
je dreszcz na skórach mieszkań-
ców. Ile przyjdzie nam zapłacić za 
wodę i ścieki w kolejnych latach? 
Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że 
jeśli coś się zmienia, najpewniej 
zmieni się też cena z rozsądnej na 
kosmiczną. Jak będzie tym razem ?

Do tej pory to rada gminy podej-
mowała decyzje dotyczące wysoko-
ści cen wody i odprowadzania ście-
ków. Od tego roku zajmuje się tym 
powołany przez rząd organ central-
ny, czyli Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Zmienił się 
organ zarządzający, zmieniły się 
także procedury. Teraz przedsię-
biorstwa komunalne w całym kraju 
zobowiązane są złożyć propozycję 
nowych taryf za zużycie wody i od-
prowadzenie ścieków. Wody Polskie 
zatwierdzają nowe stawki lub zgła-
szają do nich uwagi. Czy grożą nam 
podwyżki za wodę i odprowadzanie 
ścieków? Na nasze pytania odpo-
wiada Piotr Kozłowski, wiceprezes 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn Sp. z o.o. 

Na ostatniej sesji Rady Gminy był 
Pan pytany o ceny wody i ścieków 
dla odbiorców indywidualnych w 
gminie Nadarzyn. Skąd te pyta-
nia? Czy czekają nas podwyżki? 

- Pytania są efektem nowych prze-
pisów, które obowiązują od marca. 
Termin złożenia projektów taryf do 
Wód Polskich zgodnie z ustawą mi-
nął 15 marca b.r., czyli w czasie kiedy 
w Przedsiębiorstwie Komunalnym 
Nadarzyn funkcjonował jeszcze 
prezes Krzysztof Brański (powoła-
ny przez byłego komisarza gminy 
Dariusza Nowaka – przyp. red.). 
W dniu upływu terminu wysłania 
dokumentów do organu nadzoru-
jącego prezes Brański przedstawił 
nowe taryfy wójtowi Dariuszowi 
Zwolińskiemu. Warto dodać, że po-

ziom opłat za wodę i ścieki projek-
tuje się na trzy lata. Prezes Brański 
zaproponował podwyżki nawet do 
170% obecnych cen w perspekty-
wie najbliższych trzech lat. Wójt 
Zwoliński nie zaakceptował pomy-
słu, ale zgodnie z prawem prezes 
spółki komunalnej nie potrzebował 
formalnej zgody. Projekt zwiększa-
jący opłaty trafił do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie jako gminna propozycja. 
Wójtowi pozostało zdymisjonowa-
nie prezesa Brańskiego i czekanie 
na odpowiedź z centrali. 

Jak na plany podwyżek zareago-
wały Wody Polskie? 

– Gmina odetchnęła z ulgą, ponie-
waż regulator nie zaakceptował pro-
jektów p. Brańskiego podwyższa-
jących opłaty. Głównym powodem 
odmowy zatwierdzenia nowych cen 
były zbyt wysokie podwyżki dla 
zwykłych mieszkańców. Obecny za-
rząd PKN przygotował nowe taryfy 
z utrzymaniem dotychczasowych 
cen za wodę i ścieki. Nie chciałbym 
zgadywać, dlaczego nasi poprzedni-
cy pomyśleli o podwyżkach. Faktem 
jest, że spółka ma obowiązek inwe-
stowania w rozbudowę sieci kana-
lizacyjnej na terenie naszej gminy, 
ale nie może to się odbywać kosz-
tem gigantycznych podwyżek dla 
mieszkańców. Wysłaliśmy ponowne 
propozycje, czekamy na odpowiedź 
prezesa Wód Polskich. 

Czy to prawda, że kiedy poprzed-
ni prezes przedsiębiorstwa szyko-
wał podwyżki dla mieszkańców, 
były komisarz znacząco podniósł 
pensje jemu oraz powołanym 
przez siebie członkom Rady 
Nadzorczej Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn? 

– Nie mogę zaprzeczyć. Poprzedni 
prezes spółki komunalnej otrzymał 
w tym samym czasie pensję rzędu 

13 tysięcy złotych brutto. Tylko co 
powołanej przez p. Nowaka Radzie 
Nadzorczej podwyższono wynagro-
dzenie aż trzykrotnie. Nowy wójt 
cofnął tę decyzję, dzięki czemu bu-
dżet Spółki a więc pośrednio wszy-
scy odbiorcy wody zaoszczędzają 
75 tysięcy złotych rocznie. 

Jaka jest szansa, że ceny zużycia 
wody i odprowadzania ścieków 
pozostaną na obecnym poziomie?
 
- Myślę, że jest to realne, skoro po-
przednie władze Przedsiębiorstwa 
spod znaku komisarza ustaliły tak 
astronomiczne podwyżki, a Wody 
Polskie szczęśliwie ich nie zaakcep-
towały. Inwestycje w nowe oczysz-
czalnie, czy sieć wodno-kanaliza-
cyjną - choć konieczne - nie mogą 
być finansowane drastycznym 
wzrostem opłat dla Mieszkańców. 
Jeśli kiedyś w przyszłości byłaby 
bezwzględna konieczność skorygo-
wania cen, to w pierwszej kolejno-
ści więcej powinny płacić korpora-
cje, a nie indywidualni klienci.

Co z opłatami za wodę i ścieki?
- rozmowa z Piotrem Kozłowskim Wiceprezesem 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn 
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Prawo jazdy i dowód rejestracyjny szybciej
Z półtora do trzech etatów – podwojenie ilości pracowników usprawni pracę Filii Wydziału Obsługi 

Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn. Dla mieszkańców oznacza krótsze 
oczekiwanie na prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny.

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu podjęto 20 czerwca 
podczas XLV Sesji Rady Gminy Nadarzyn. Mieszkańcy jak i przedsiębiorcy korzystający  

z obsługi nadarzyńskiej Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego krytykowali 
czas oczekiwania na załatwienie swojej sprawy. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców  
i podnosząc standardy obsługi Gmina Nadarzyn postanowiła zwiększyć liczbę etatów z 1,5 do 3.  

Co oznacza stworzenie dodatkowego stanowiska do rejestracji samochodów. 
Na ten cel Gmina Nadarzyn przekaże 117 580,00 zł pomocy finansowej oraz nieodpłatnie użyczy 
dwóch pomieszczeń biurowych. Z tej kwoty 115.000,00 zł przeznaczonych zostanie na pokrycie 

kosztów wynagrodzenia i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi za rok 2018. Natomiast kwota  
2 580,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej  
w szczególności serwisu urządzeń infrastruktury sieciowej. Zatem rocznie Gmina będzie udzielała 

Powiatowi 235 160 zł pomocy finansowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie filii Wydziału 
Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie czyli tw. „komunikacji”.  

Wójt podpisał już w tej sprawie porozumienie z Powiatem Pruszkowskim.

UWAGA!!! Przerwy remontowe w SPG ZOZ!

 Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny od 30 lipca do 19 sierpnia. 
W tym czasie dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie

Przymoninamy, że w dni powszednie  w godzinach 18.00 – 8.00 
oraz całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy stacjonarna i wyjazdowa pomoc 

lekarsko – pielęgniarska w Pruszkowie ul. Andrzeja 23. Tel. 22 758 67 14

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

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

Pani Ewie Kościelnickiej 
Sołtys Szamot

 z powodu śmierci BRATA
składamy wyrazy głębokiego współczucia

i kierujemy słowa otuchy w trudnych chwilach po stracie 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi 
oraz Wójt i Pracownicy UG Nadarzyn 
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XLVII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Podczas lipcowej Sesji Rady Gminy 

Nadarzyn Radni zajęli się między in-
nymi ustaleniem maksymalnej licz-
by zezwoleń na sprzedaż i podawa-
nie napojów alkoholowych, udziele-
niem pomocy finansowej powiatowi 
pruszkowskiemu, a także określiła 
zasady udzielenia dotacji na reno-
wację zabytków znajdujących się  
w granicach naszej gminy.

XLVII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
odbyła się 11 lipca w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn. Po 
stwierdzeniu quorum (troje radnych 
było nieobecnych) Radni wprowadzi-
li zmiany do porządku obrad. 

Punkt 15 sesji dotyczący przyjęcia 
dofinansowania z Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unij-
nych na realizację zadania inwestycyj-
nego pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
w Gminie Nadarzyn” został zastą-
piony podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej po-
wiatowi pruszkowskiemu. Następnie 
przyjęto protokoły z XLV Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn, która odbyła się 
20 czerwca oraz z XLVI obrad, które 
zwołano 23 czerwca w młochowskim 
parku. Po przedstawieniu sprawoz-
dania wójta Dariusza Zwolińskiego 
z działań podejmowanych w czasie 
między sesjami, Radni pytali między 
innymi o ścieżki rowerowe.

- Do końca wakacji powinniśmy 
otrzymać dofinansowanie unijne do 
kolejnego etapu budowy ścieżek ro-
werowych. W jego ramach oprócz 
odcinka od Młochowa przez Krako-
wiany do końca gminy w kierunku 
Tarczyna mamy zaplanowane odcin-
ki w Starej Wsi i Nad Utratą. Jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że 
jeszcze w tym roku rozpoczniemy tę 
inwestycję – odpowiedział na pytanie 
wójt Dariusz Zwoliński.

Interesowali się także podejmo-
wanymi przez gminę działaniami 
zmniejszającymi problem Mieszkań-
ców Ruśca z niskim ciśnieniem wody 
w kranach.

- Cały czas monitorujemy spra-

wę. Przedstawiciele wodociągów są  
w terenie. Myślę, że kontrole spowo-
dowały mniejszy pobór wody – myślę 
o wykorzystywaniu wody z wodo-
ciągu do celów niezwiązanych z go-
spodarstwem domowym, a bardziej 
wykorzystywaniem jej do podlewania 
ogródków przydomowych. Wydol-
ność sieci wodociągowej nie ulega 
zmianie, natomiast podczas upałów 
zwiększa się pobór wody co powodu-
je obniżenie ciśnienia. 

Będziemy rozbudowywali infrastruk-
turę wodociągową, w tym myślimy tak-
że o Ruścu. Przygotowywane są projek-
ty budowy kolejnej nitki od Parol. 

Będziemy likwidowali tak zwane wą-
skie gardła, chociażby w ulicy Głównej. 

Myślę, że do przyszłorocznej suszy 
będziemy lepiej przygotowani. Jeśli 
do końca września lub na początku 
października otrzymamy stosowne 
pozwolenie na budowę to jeszcze w 
tym roku rozpoczniemy prace ziemne 
– wyjaśnił wójt.

Mówił także o podwyżkach plano-
wanych przez poprzedniego preze-
sa Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn Sp. z o.o. pana Brańskiego. 

Wyjaśnił, że miały one być rozło-
żone na trzy lata i dotyczyć głównie 
kosztów kanalizacji. Wójt Zwoliński 
odmówił podpisania tego dokumentu 
i poprosił o bardziej dogłębną anali-
zę. Pan Brański podwyżki uzasadniał 
potrzebą ekonomiczną spółki. Mimo 
sprzeciwu wójta, były prezes PKN-u 
złożył dokument do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie, które odrzuciło proponowaną 
podwyżkę stawek za wodę i kanaliza-
cję.

Następnie Radni zaakceptowali pro-
jekt Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Nadarzyn. Określili liczbę 
punktów sprzedających alkohol na 
terenie gminy.

Ustalono, że napoje do 4,5 % al-
koholu oraz piwa sprzedawane będą  
w 49 punktach sprzedaży z czego  
w 15 miejscach napoje te można spo-
żywać w miejscu sprzedaży. Napoje 

powyżej 4,5% do 18% także sprzeda-
wane będą w

49 punktach sprzedaży z czego w 15 
miejscach napoje te można spożywać 
w miejscu sprzedaży. Napoje powyżej 
18% sprzedawane będą w 49 miej-
scach z czego w 15 można je będzie 
spożywać na miejscu.

Radni zajęli się także kwestią udzie-
lenia pomocy finansowej powiatowi 
pruszkowskiemu. Jak wyjaśniła skarb-
nik pani Magdalena Sieczka projekt 
dotyczył zmian w uchwale podjętej 
podczas wcześniejszej sesji 20 czerw-
ca. W dalszej części określili zasady 
udzielenia dotacji na renowację za-
bytków znajdujących się w granicach 
naszej gminy i uchwalili zmiany w bu-
dżecie oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 
2018-2026, Nr XL.500.2018 z dnia 31 
stycznia 2018 r.
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22 marca zmienił się zarząd Gminnej 
Spółki Wodno - Melioracyjnej 
„Nadarzyn”. Nowym prezesem został 
Marek Toczyski, członkami zarządu 
Bogdan Perzyna i Szczepan Małecki. 
O planach i zamierzeniach, a także 
działaniach podjętych w ciągu czte-
rech ostatnich miesięcy mówi Bogdan 
Perzyna.

- Obszar naszej gminy zajmuje  
7 400 ha w tym zdrenowanych jest  
3 331 ha, a zmeliorowanych 3 673 ha.  
W bardzo dużym uproszczeniu 
drenaż to zakopane w ziemi rurki,  
a melioracja to między innymi rowy  
i inne odprowadzenia wody. W sumie 
w gminie Nadarzyn są 73 km rowów 
melioracyjnych. Tyle przykładowo 
wynosi odległość z Nadarzyna do 
Skierniewic. Rowy te trzeba wykosić 
i oczyścić. Każdy rów ma dwie burty 
(po 2 metry z każdej strony) i kawa-
łek korony, czyli do wykoszenia jest 
około 300 000 metrów. Mamy także 
312 przepustów – takich mostków 
na rowach. Znajdują się one średnio 
co 250 metrów. Te przepusty także 
trzeba udrożnić, poprawić. Do tego 
545 wylotów drenarskich. To jest 545 
otworów w ziemi zlokalizowanych na 
burtach rowów, z których płynie nad-
miarowa woda odprowadzana z pól. 
Prace prowadzi się zazwyczaj od maja 
do września. Zatem jest to ogrom 
pracy do wykonania. Z dokumen-
tów pozostawionych przez poprzed-
ni Zarząd wynika, że w ubiegłym 
roku zgłoszonych zostało prawie 60 
awarii z czego 35 zostało naprawio-
nych. Najczęściej awarie wynikają  
z zatkanych rurek znajdujących się  
w ziemi. Taką usterkę należy zloka-
lizować. Rurę wykopać przepchać, 
oczyścić jak się nie da, to wymienić, 
albo zrobić obejście… W tym roku 
mamy zgłoszonych już przeszło 50 
awarii.

- Ilu pracowników spółki Wodno-
Melioracyjnej zajmuje się udrażnia-
niem rowów?
- Spółka zatrudnia jedynie księgowe-
go na część etatu. Natomiast Prezes  
i Zarząd pracuje społecznie, co wyni-

ka ze statutu. Podejmując się tego za-
dania mieliśmy świadomość, że jest to 
praca społeczna, jednak nie mieliśmy 
pojęcia, że jest jej aż tak wiele. Stan 
rowów także pozostawiał sporo do 
życzenia. Trafiliśmy na miejsca, które 
praktycznie odkąd pamiętają miesz-
kańcy nigdy nie były czyszczone, były 
zamulone i zarośnięte. 

- W takim razie, co to oznacza dla 
Mieszkańców? Czy ktoś zadba o me-
liorację i drenaż?
- Zajmuje się tym firma zewnętrz-
na. Nie chcę chwalić dnia przed za-
chodem słońca, ale Sołtysi, wysoko 
ocenili jakość prac prowadzonych na 
terenie ich sołectw. Prace przebiega-
ją planowo. Jeśli chodzi o odmulanie, 
to przekroczyliśmy już półmetek wy-
znaczonych zadań. Wyznaczonych, 
gdyż nie wszystkie rowy wymagają 
odmulania. To stosunkowo droga 
usługa, koszt odmulenia wszystkich 
73 km wyniósłby około miliona zło-
tych. Dlatego rowy odmulane będą  
w miarę potrzeby, ale wszystkie zo-
staną w tym roku wykoszone i w tym 
przypadku również minęliśmy pół-
metek prac. Przy okazji chciałbym 
zwrócić się do Mieszkańców z proś-
bą o informację jeśli jakiś odcinek 
rowów byśmy ominęli – przeoczyli. 
Niektóre faktycznie tak są zarośnię-
te, że ich nie widać. Prosimy tylko  
o informację do nas albo do Sołtysa, 
gdyby coś nam umknęło.

- Jak to jest możliwe, że wykonujecie 
Państwo prace, które jak sam Pan po-
wiedział od dawna nie były wykony-
wane?
- Nie do przecenienia jest w tym 
wypadku rola Gminy Nadarzyn, 
która przekazała nam dotację celo-
wą ponad 200 000 zł na meliorację 
i drenaż. Otrzymaliśmy także środki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 
szansa, że otrzymamy także wsparcie 
z Powiatu Pruszkowskiego.

- Wspomniał Pan o otrzymanych  
z Gminy środkach. Poprzedni Zarząd 
nie otrzymywał takich funduszy?

- Przekazanie dotacji celowej stało 
się możliwe dopiero w tym roku po 
zmianie przepisów prawa wodnego. 
Ponadto nieodpłatnie korzystamy  
z pokoju w Urzędzie Gminy. W każ-
dy czwartek mamy dyżury w pokoju 
236.

- Faktycznie spore wyzwanie przed 
Państwem, jakie są priorytety?
- Planujemy w tym roku zaanga-
żować się głównie w udrożnienie 
rowów. Jak nie będzie gdzie odpro-
wadzić wody, to usunięcie awarii 
nie poprawi sytuacji. Jednocześnie 
chciałbym uspokoić Mieszkańców 
zgłaszających awarie, że mamy na ten 
cel odłożone środki i także tym bę-
dziemy się zajmowali. Mam nadzieję, 
że efekty naszych tegorocznych dzia-
łań zostaną pozytywnie ocenione,  
a nam uda się trochę odsączyć nad-
miar wody w Gminie.
- Dziękuję za rozmowę.

Melioracje wodne służą do regulacji 
stosunków wodnych w celu polep-
szenia zdolności produkcyjnej gleby, 
ułatwienia jej uprawy oraz ochronie 
użytków rolnych przed powodziami. 
Do urządzeń melioracji szczegóło-
wych zalicza się: rowy, drenowania, 
ziemne stawy rybne, groble, systemy 
nawodnień grawitacyjnych i ciśnie-
niowych.

Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna „Nadarzyn”
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OŚWIATA

Posumowanie 
roku 2017/2018 

w Szkole Podsta-
wowej w Ruścu

Rok szkolny 20172018 dobiegł końca 
– za uczniami i pracownikami Szkoły 
Podstawowej w Ruścu 10 miesięcy pra-
cy. Wakacje są dobrym czasem, by wspo-
mnieć to, co wydarzyło się w tym czasie.

Na dobry początek
Zeszłoroczne rozpoczęcie roku szkol-

nego było wyjątkowe – towarzyszyło mu 
oficjalne oddanie do użytku nowej części 
budynku szkoły i hali sportowej. Na uro-
czyste otwarcie kompleksu przybyli m.in. 
Jego Eminencja ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz Metropolita Warszawski, przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, przed-
stawiciele samorządu Gminy Nadarzyn, 
znamienici sportowcy, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych instytucji, dyrektorzy 
szkół, pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Ruścu, rodzice i uczniowie. Uroczy-
stego poświęcenia szkoły dokonał JE 
Kardynał Kazimierz Nycz. Wszyscy 
zaproszeni goście byli pod ogromnym 
wrażeniem wyglądu budynku szkoły, 
jego funkcjonalności i nowoczesnego 
wyposażenia.

Szczególna wizyta 
1 marca 2018 roku na długo zapisze 

się w pamięci społeczności Szkoły Pod-
stawowej w Ruścu – tego dnia szkołę 
zaszczyciła swoją obecnością Pierwsza 
Dama RP, Agata Kornhauser-Duda. 
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie szkoły 
uroczyście powitali Pierwszą Damę i za-
prosili do obejrzenia szkoły. Pani Agata 
Kornhauser-Duda swoją wizytę rozpo-
częła od udziału w lekcji języka polskie-
go – obejrzała inscenizację fragmentów 
„Zemsty” A. Fredry. Następnie Pierw-
sza Dama udała się do uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej oraz oddziałów przed-
szkolnych. Z uczniami klasy trzeciej 

wymyślała bajkę, a z przedszkolakami 
rozmawiała o wymarzonych zawodach 
i bezpieczeństwie na drodze. Grupa 
czterolatków zaprezentowała doświad-
czenia, które wykonywane były podczas 
tygodnia naukowego. Kolejnym etapem 
wizyty Pani Agaty Kornhauser-Dudy 
było poprowadzenie lekcji języka nie-
mieckiego. Wspólnie z uczniami ćwi-
czyła umiejętność zadawania pytań i 
stosowania zwrotów grzecznościowych. 
Młodzież była bardzo zainteresowana 
życiem Pierwszej Damy, młodzi ludzie 
pytali o Jej codzienne obowiązki oraz 
plan dnia. Pani Prezydentowa wzięła 
również udział w cyklicznej lekcji bi-
bliotecznej, podczas której przeczytała 
uczniom klasy drugiej fragmenty mitu. 
Pani Agata Kornhauser-Duda  przyjęła 
upominki przygotowane przez uczniów, 
podziękowała za wizytę i z radością za-
łożyła naszyjnik wykonany przez uczen-
nice klasy siódmej. Wizytę zwieńczyło 
spotkanie z nauczycielami.

Dla Niepodległej
Liczne aktywności podejmowane przez 

uczniów i nauczycieli szkoły skupione 
były wokół zagadnienia patriotyzmu 
– wzbudzania miłości i szacunku do 
ojczyzny, a także dla tych, którzy wal-
czyli za jej wolność. Uczniowie szkoły 
w Ruścu przygotowali program arty-
styczny z okazji gminnych obchodów 
upamiętniających 99. Rocznicę odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. Szcze-
gólna przestrzeń, jaką jest świątynia, 
recytowane wiersze i wykonane pieśni 
patriotyczne przyczyniły się stworze-
nia wyjątkowej, wzruszającej atmosfery  
w patriotycznym duchu. Ogłoszenie 
przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Ju-
bileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości przyczyniło się 
do zorganizowania w szkole licznych 
tematycznych wystaw, wycieczek ślada-
mi niepodległości, przedstawień arty-
stycznych, a także udziału w projektach 
i konkursach, np. poświęconych działal-
ności Ireny Sendlerowej. Świetną okazją 
do przekazania wiedzy na temat patrio-
tyzmu stał się I Niepodległościowy Bal 
Przedszkolaków. Zaproszenie wystoso-
wane przez organizatorów obejmowało 
dzieci z całej gminy. Najmłodszych, po-

przebieranych w stroje z różnych epok, 
powitała światowej sławy orkiestra dęta 
z Nadarzyna, która melodiami tańców 
narodowych porwała zgromadzone 
dzieci wraz z rodzicami i animatorami 
do wspólnej zabawy. 

Pomagać innym
Uczniowie i nauczyciele szkoły  

w Ruścu w minionym roku szkol-
nym angażowali się w wiele inicjatyw 
mających na celu niesienie pomocy.  
W pierwszym półroczu szkoła wzię-
ła udział w akcji „Mikołajkowanie”, 
która polegała na  spełnieniu ma-
łych marzeń wychowanków z Domu 
Dziecka w Kostowcu. Każda chętna 
klasa przygotowała wyjątkowy pre-
zent dla wskazanej osoby. Uczniowie 
naszej szkoły wraz z opiekunkami 
odwiedzali w minionym roku szkol-
nym również Lawendowy Dom Se-
niora zlokalizowany w Starej Wsi, 
starając się podczas każdej z wizyt 
podarować odrobinę radości jego 
podopiecznym. Uczniowie bardzo 
chętni brali też udział w innych cha-
rytatywnych akcjach, np. Góra Gro-
sza, Klapki dla Gambii, Tydzień Mi-
syjny 2017, Szlachetna Paczka 2017, 
zbiorka pomocy dydaktycznych dla 
wychowanków Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. 

Sportowe osiągnięcia
W roku szkolnym 2017/2018 wśród 
uczniów klas czwartych po raz 
pierwszy został utworzony oddział 
sportowy. Doskonałe warunki  – bo-
iska i nowa hala sportowa pozwoliły 
na zorganizowanie w szkole wielu 
imprez sportowych, m.in. Turnieju 
Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora 
Szkoły w Ruścu, turniejów badmin-
tona, Noworocznego Turnieju Piłki 
Nożnej Chłopców, Mikołajkowego 
Turniej Piłki Nożnej, Biegu Lidii 
Chojeckiej i wiele innych. Ucznio-
wie SP w Ruścu mogą pochwalić się 
licznymi osiągnięciami w dziedzinie 
sportu, np. w Mistrzostwach Gminy 
Nadarzyn w Biegach Przełajowych  
w Kostowcu, Mistrzostwach Powiatu 
Pruszkowskiego w piłce koszykowej 
dziewcząt, II Turnieju o Puchar Kró-

SP Rusiec
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la w Podkowie Leśne, Mistrzostwach 
Gminy Nadarzyn w piłce ręcznej i Tur-
nieju w piłce siatkowej o puchar Bur-
mistrza Podkowy Leśnej. 

… i inne

Uczniowie szkoły w Ruścu mogą po-
chwalić się licznymi osiągnięciami  
w wielu dziedzinach. Niejednokrotnie 
zdobywali tytuł laureata w konkursach 
ogólnopolskich z języka polskiego, ma-
tematyki czy nauk przyrodniczych. Zdo-
byli wysokie miejsca w Międzyszkolnym 
Konkursie Ortograficznym w Kostow-
cu, Gminnym Konkursie Matematycz-
nym klas IV-VII w Ruścu, Powiatowym 
Konkursie Historycznym w Młochowie, 
Gminnym Konkursie Plastycznym „Pi-
sanka i Palma”, Gminnym Turnieju Sza-
chowym i wielu innych.

W minionym roku szkolnym zadbano 
o to, by uczniowie łączyli naukę ze świet-
ną zabawą, stąd organizacja licznych bali, 
przedstawień koła teatralnego, wieczorów 
filmowych, kabaretów, występów arty-
stów z Filharmonii Narodowej i innych. 
W szkole odbył się I Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek dla dzieci w wieku 
przedszkolnym pod hasłem „W Betle-
jemskiej szopie...”, a także IV Gminny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, 
kolęda” pod patronatem Ireny Santor.  
W marcu przeprowadzono w szkole dwu-
dniową akcję społeczno-językową „Stop 
wulgaryzmom”, mającą na celu ochronę 
języka polskiego i naukę dobrych manier. 
W czerwcu natomiast, jak co roku, odbył 
się w szkole przegląd talentów, podczas 
którego każdy uczeń szkoły mógł zapre-
zentować swoje zdolności z dowolnego 
zakresu. Zorganizowano również spotka-
nia ze znanymi autorami książek dla dzieci 
i młodzieży, np. z Pawłem Beręsewiczem. 
Przez cały rok szkolny prowadzone były 
akcje promujące czytanie książek, np. 
„Czytanie z duchami”, które przyczyniły 
się do znacznego wzrostu poziomu czy-
telnictwa w szkolnej bibliotece.

Rok szkolny 2017/2018 był dla spo-
łeczności Szkoły Podstawowej w Ruścu 
bardzo pracowity, ale też owocny w licz-
ne sukcesy uczniów, ciekawe spotkania  
i wydarzenia, które na długo zapiszą się 
w pamięci. Przyszły rok szkolny również 
zapowiada się bardzo interesująco, po-
nieważ szkoła podjęła działania zmierza-
jące do wyboru patrona szkoły.

Monika Rębiś opiekun koła dziennikarskiego

Szkoła Podstawowa w Kostowcu

Projekt 
Szkoła z Klasą

We wrześniu ubiegłego roku 
zgłosiliśmy szkołę i przystąpili-
śmy do programu Szkoła z Klasą.  
W skład zespołu realizującego pro-
jekt weszli nauczyciele oraz ucznio-
wie. Wybrany przez nas obszar to 
PASJA DO NAUKI, ponieważ za-
leżało nam na rozbudzaniu ciekawo-
ści poznawczej uczniów. Chcieliśmy, 
aby nauka wiązała się z przyjemno-
ścią, pasją, aby uczniowie lubili się 
uczyć, rozwijali swoje talenty i umie-
jętności oraz „zarażali” tym innych. 
Zależało nam, aby uczniowie wyko-
rzystywali wszystkie okazje, sytuacje 
i możliwości do zdobywania nowych 
doświadczeń i czerpali z tego radość 
i satysfakcję.

Zdecydowaliśmy, że najbardziej 
zależy nam na poznaniu opinii na-
szych uczniów, ponieważ ich pa-

sję do nauki chcemy rozwijać. To 
właśnie od naszych wychowanków 
chcieliśmy otrzymać odpowiedzi na 
następujące pytania:
- Czy lubisz się uczyć?
 -Co sprawia, że nauka jest dla Ciebie 
przyjemnością i radością?
- Jaka forma przekazywania wiedzy 
służy Twojemu uczeniu się?

- Co utrudnia Ci rozwijanie zaintereso-
wań?
- Jakie czynniki pozytywnie wpływają na 
przyswajanie wiedzy i rozwijanie zainte-
resowań?

Zależało nam na uzyskaniu od-
powiedzi od jak największej liczby ba-
danych, dlatego badaniem objęliśmy 
wszystkich uczniów, dostosowując do 
wieku narzędzia badawcze.

Z przeprowadzonych przez nas ba-
dań wynika, że uczniowie są chętni do 
zdobywania nowych doświadczeń i  roz-
budzania pasji. Chcąc rozwijać w nich 
ciekawość poznawczą zaplanowaliśmy 
Festiwal Nauki. W tym celu  zorganizo-
waliśmy zajęcia i warsztaty z dziedzin, 
które uczniowie wskazali jako najcie-
kawsze dla nich i które chcieliby rozwi-
jać. Ponadto odbyły się także spotkania 
z  ludźmi, których praca zawodowa łą-
czy się z rozwijaniem życiowych pasji. 

Obecnie czekamy na sprawdzenie  
i podsumowanie naszych działań przez 
przydzielonego z projektu moderatora. 
Mamy nadzieję, że nasze działania  roz-
budziły w naszych wychowankach pasję 
do nauki i pozwolą nam otrzymać tytuł 
„Szkoły z Klasą.

             

Dorota Śmigielska

Koordynator projektu

Prezentacja zawodniczek tenisa stołowego.



Wiadomości Nadarzyńskie

5 (230) lipiec 201820

Nasze wakacje  
W Gminnym Ognisku Dziecięco 

Młodzieżowym Tęcza początek waka-
cji to czas wytężonej pracy. W dniach 
25 - 29 czerwca prowadzone były 
zajęcia w ramach półkolonii. Dzieci  
i młodzież miała możliwość uczestni-
czenia w warsztatach plastycznych, ku-
linarnych oraz zabawach sportowych. 
Ponadto wychowankowie wyjechali 
do kompleksu termalno - basenowego  
w Uniejowie, gdzie korzystali z pływal-
ni, basenów, zjeżdżalni, dysz, jacuzzi  
i innych atrakcji wodnych. Po całodnio-
wym szaleństwie w wodzie zjedli uro-
czysty obiad w Restauracji Herbowej, 
wykorzystując wcześniej poznane zasa-
dy savoir-vivre. 
Kolejny wyjazd odbył się dzięki uprzej-

mości Wójta Gminy Nadarzyn pana 
Dariusza Zwolińskiego, który przeka-
zał dla dzieci i młodzieży z Ogniska 
wejściówki do nowo powstałego kom-
pleksu Airo Active Park w Warszawie.  
Potwierdzamy, rzeczywiście jest to 
nowy wymiar trampolin. Zachwyt na 
twarzach wychowanków to największy 
wyraz wdzięczności. Skokom, saltom  
i beztroskiej zabawie nie było końca.
Ważnym aspektem w półkoloniach 

organizowanych w GODM Tęcza 
jest profilaktyka. W tym roku w wy-
niku całorocznych obserwacji zreali-
zowany został program profilaktycz-
ny dot. komunikacji interpersonalnej 
oraz  bezpieczeństwa. Prelekcję nt. 
bezpiecznych wakacji poprowadzi-
li  przedstawiciele Straży Gminnej  
w Nadarzynie - Pan Tadeusz Witkowski 
oraz SPGZOZ w Nadarzynie – Pani 
Danuta Haś. Ponadto w odpowiedzi 
na zainteresowanie dzieci działalnością 
Fundacji DKMS Polska zaprosiliśmy 
do Ogniska jej przedstawiciela z rejonu 
Nadarzyna -  Pana Tomasza Siwę, któ-
ry przybliżył  ww. temat. W Bibliotece 

Publicznej Gminy Nadarzyn Pani Anna 
Tarkowska przygotowała dla nas zajęcia 
pt. „zaWody dla Afryki”, które dotyczy-
ły dostępności do wody oraz nawiązują-
ce do tematu zajęcia plastyczne. Każdy 
mógł wykonać maskę afrykańską.
Na zakończenie półkolonii dzieci  
i młodzież pod opieką wychowaw-
ców wyjechali na 4 - dniową wyciecz-
kę do Sandomierza. Harmonogram 
wycieczki (dzięki wspaniałej ofercie 
PTTK w Sandomierzu – serdecz-
nie pozdrawiamy panią Joannę, panią 
Sylwię i pana Iwo z biura PTTK) obej-
mował zwiedzanie: podziemnej trasy 
turystycznej, Zbrojowni Rycerskiej, 
Zamku w Baranowie Sandomierskim, 
ruin Zamku Krzyżtopór, Pałacu  
w Kurozwękach, przejażdżkę wokół  
stadniny bizonów amerykańskich, spacer 
Wąwozem Królowej Jadwigi, warsztaty 
w Fabryce Porcelany w Ćmielowie, rejs 
statkiem, przejście przez Ucho Igielne. 
Wysłuchaliśmy wiele legend, ciekawych 
historii. Wycieczka zakończyła się wspi-

naczką po Górach Pieprzowych, które 
należą do najstarszych gór w Polsce. 
Szczęśliwi i zachwyceni Sandomierzem 

oraz jego okolicami bezpiecznie dotarliśmy 
do Nadarzyna – za co dziękujemy i po-
zdrawiamy pana Krzysztofa Pycia z PKN.
Jesteśmy dumni z naszych 
Ogniskowiczów, którzy godnie repre-
zentowali naszą Gminę. Wszędzie po-
strzegani jako grupa zorganizowana, 
kulturalna, radosna i zainteresowana 
proponowaną ofertą. 

Dziękujemy Wszystkim 
Państwu za współudział  
w naszym wydarzeniu,  

a Dzieciom życzymy 
radosnych i bezpiecznych 

wakacji !

Kadra GODM Tęcza

Nauka strzelania z łuku

Zwiedzanie zamku w Baranowie
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Informacja o ofercie 
Punku Konsultacyjnego przy GKRPA 
dla mieszkańców Gminy Nadarzyn    

Informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42 

(wejście od strony Ronda Armii Krajowej) dyżuruje:
Psycholog - w środy w godz. 17.00 - 19.00 i piątki w godz. 10.00 - 13.00 

- zapisy w dniach przyjęć nr tel. (22) 729 82 74.
Terapeuta uzależnień / spec. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ mediator - piątki 

w godz. 16.30 - 19.00 
- zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku 

do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20 lub (22) 729 81 85 w. 181.
Psychiatra - 1 x w miesiącu (środa w godz. 17.00 - 19.00) 

- zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
 tel. (22) 739 73 20.

Prawnik – 2 x w miesiącu (wtorki w godz.15.00-17.00) 
- zapisy w GOPS codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. (22) 739 73 20.
Konsultacje udzielane są bezpłatnie.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Gmina Nadarzyn na święcie policji
W sobotę 14 lipca w Parku Kościuszki w Pruszkowie odbyła się pełna atrakcji uroczystość nadania awansów na 

wyższe stopnie policyjne. Nowa formuła imprezy w atrakcyjny sposób przybliżyła specyfikę służby policjantów. 
Święto rozpoczęło się uroczystym apelem, podczas którego wyróżnieni policjanci otrzymali awanse na wyższe stop-
nie policyjne. GRATULUJEMY!!!

Po części oficjalnej swoje umiejętności za-
prezentowała orkiestra młodzieżowa „Vivat”. 
Nie zabrakło także nadarzyńskich akcentów. 
Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko 
dziękujemy za wspólnie spędzony czas, miłe 
rozmowy, a także wspólną zabawę.

Ref. Promocji 

na fot. od lewej Maksym Gołoś Starosta 
Pruszkowski, Janusz Rajkowski Zastępca Wójta 
Gminy Nadarzyn, Komendant Główny Policji gen. 
insp. Jarosław Szymczyk,Krzysztof Grabka Wójt 

Gminy Michałowice
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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

6.06.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru trawy  

przy ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. 
Na miejscu obecna była także jed-
nostka OSP Młochów. Działania pro-
wadzone były w godzinach popołu-
dniowych.

7.06.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru śmieci 

przy ulicy Grodziskiej. Na miejscu 
obecne były: OSP Młochów oraz 
Straż Gminna Nadarzyn. Działania 
prowadzone były w godzinach przed-
południowych.

Po południu tego samego dnia zo-
staliśmy zadysponowani do lasu mło-
chowskiego do pożaru. Po rozpozna-
niu, nie znaleziono pożaru. Na miej-
scu obecne OSP Młochów oraz dwa 
zastępy PSP Pruszków.

10.06.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru trawy przy 

ulicy Osiedlowej w Ruścu. Na miej-
scu obecne były: OSP Młochów oraz 
PSP Pruszków. Działania podjęte  
w południe. 
W trakcie powrotu do remizy zo-

staliśmy przekierowani na ulice 
Daniewice w Rozalinie do gniazda os. 
Po rozpoznaniu nie znaleziono gniaz-
da i odstąpiono od działań.
Natomiast w godzinach wieczornych 

zostaliśmy zadysponowani do Wolicy 
na ulicę Zieloną, gdzie mieszkańcy 
zgłosili zadymienie na łąkach tuż przy 
lesie. Po przejechaniu całej ulicy nie 
znaleziono źródła zadymienia i odstą-
piono od działań.

13.06.2018 r.
Udział zastępu w usuwaniu skutków 
kolizji dwóch aut osobowych przy uli-
cy Pruszkowskiej w Strzeniówce. Brak 
osób poszkodowanych. Zajęliśmy się 
zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, 
neutralizacją plamy ropopochodnej. 
Na miejscu obecne były dwa zastę-
py PSP Pruszków oraz policja WRD 

Pruszków. Działania prowadzone 
były w godzinach wieczornych.

18.06.2018 r.
W godzinach  wieczornych  bra-

liśmy udział w neutralizacji pla-
my ropopochodnej na rondzie  
w Nadarzynie. Plamę zneutralizowa-
no przy pomocy sorbentu.

20.06.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru lasu przy 

ulicy Rolnej. Na miejscu stwierdzono, 
że spaleniu uległo koło 200 metrów 
kwadratowych ściółki leśnej, a także 
ogień zaczął już obejmować drzewa. 
Na miejscu znajdowały się osoby  
z pobliskich ogródków działkowych, 
które widząc pożar nie tylko wezwały 
straż, ale same przystąpiły do gasze-
nia, a także zaczęły okopywać ziemię 
wokół zarzewia, aby ogień nie prze-
niósł się dalej. Tylko i wyłącznie dzię-
ki ich szybkiej reakcji, pożar nie roz-
przestrzenił się na większy obszar nie 
tylko lasu, ale też pobliskiej łąki, jak 
i ogródków działkowych. Działania 
prowadzone były w południe.

21.06.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru tra-

wy i zarośli przy ulicy Klonowej  
w Kajetanach. Spaleniu uległo oko-
ło 2000 metrów kwadratowych te-
renu. Podano jeden prąd wody. Na 
miejscu obecne także OSP Młochów 
oraz dwa zastępy PSP Pruszków. 
Działania prowadzone w godzinach 
popołudniowych.
Kilka godzin później wyjeżdżali-
śmy jeszcze kilkakrotnie do usuwa-
nia skutków silnego wiatru, który 
przeszedł nad terenem powiatu. 
Działaliśmy między innymi przy uli-
cy Nadarzyńskiej i Nad Utratą, gdzie 
musieliśmy usunąć złamane bądź 
powalone drzewa, które zagradzały 
przejazd samochodów. 

22.06.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru trawy na 
ulicy Promyka w Urzucie. Bez działań. 
Na miejscu obecne OSP Młochów 
oraz PSP Pruszków. Działania pro-
wadzone w godzinach przedpołu-
dniowych.

25.06.2018 r.
Udział zastępu w usuwaniu skut-

ków wypadku drogowego z udzia-
łem dwóch aut osobowych na 
ulicy Młochowskiej w Rozalinie. 
Zabezpieczaliśmy miejsca zdarze-
nia. Na miejscu obecne były: OSP 
Młochów, PSP Pruszków, Policja 
WRD Pruszków oraz Pogotowie ra-
tunkowe. Działania prowadzone były 
w południe.

26.06.2018 r.
W nocy braliśmy udział w usunięciu 

skutków kolizji dwóch aut osobowych 
w Strzeniówce. Zabezpieczaliśmy 
miejsce zdarzenia, neutralizowaliśmy 
plamę ropopochodną oraz 
sprzataliśmy jezdnię ze szkieł  
i plastików. Na miejscu obecne były: 
PSP Pruszków oraz policja WRD 
Pruszków. 

Krzysztof Hamernik 
Naczelnik OSP Nadarzyn 

 Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Wolicy zatrudni od 1 września 

2018 roku nauczyciela wychowania 
przedszkolnego z pełnymi kwali-
fikacjami w wymiarze 22 godzin 

tygodniowo, na zastępstwo - 1 rok; 
nauczyciela języka angielskiego  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Kontakt: Wolica ul. Przedszkolna 2, 

tel. 22 729 81 65, 
e- mail: ppwolica@nadarzyn.pl
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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
Poszukuję 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

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

Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty.
Okolice Nadarzyna. 

Tel. 511 289 481

TAXI. Przewóz osób Nadarzyn, Rusiec i okolice, tel. 726 174 886
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Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 
do klienta. Tel. 505 206 369

Firma Euro net Sp. z o.o. Obecnie poszukuje osób 
do pracy na stanowisku Magazyniera. Zapraszamy 

zainteresowane osoby, pracę z powodzeniem wykonują 
także kobiety i osoby po 50-tym roku życia. Oferujemy 

umowę o pracę, opiekę medyczną oraz kartę MultiSport 
Miejsce pracy - Sokołów koło Janek. 

Zapraszamy do kontaktu tel. 571 411 010

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie 
zatrudni od 1 września 2018 r. nauczyciela 

wychowania przedszkolnego. Kontakt: 608 286 513

Sprzedam działkę budowlaną w Urzucie, tel. 505 987 404

Absolwent Politechniki Warszawskiej udzieli 
korepetycji z matematyki i fizyki, tel. 503 790 338

Dyrektor Szkoły Podstawoej w Nadarzynie
zatrudni od 1 września 2018 r. (możliwość dłuższej współ-
pracy): nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze 

godzin (2 wakaty); nauczyciela historii w pełnym wymiarze 
godzin; nauczyciela WOS-u (10h ). CV prosimy przesłać 

na adre: sp@nadarzyn.pl
Szczegółowych informacji udziela dyrektor 

pod nr telefonu 22 729-81-66
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Stefania Łęcka Przewodnicząca Parafialnego Caritas  
Tel. 728 947 323

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

Z radością informujemy, że  
w czerwcu 2018 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Marcin Koziar, Korne-
lia Kruszewska, Radosław Smoła, 
Natalia Cieślak, Mateusz Marcin-
kowski, Mikołaj Ziółek, Maksymi-
lian Badowski, Maja Bandyra, Szy-
mon Parchan, Hubert Kowalczyk, 
Barbara Kołodziejczyk, Franci-
szek Karolak, Apolonia Charusta, 
Grant Colman 

Sakramentalny Związek Małżeński  
w czerwcu 2018 r. zawarły na-
stępujące osoby: Maciej Skoczek 

- Agata Panas, Michał Cudny - 
Kamila Żbikowska, Grzegorz Wit-
kowski – Paulina Paziewska, Jakub 
Białobrzeski – Izabela Sęk, Ma-
riusz Hantulski – Marta Gomułka,  

Z przykrością informujemy, że  
w czerwcu 2018 r. odeszli z naszej Parafii: 
śp. Zdzisław Jabłoński, śp. Janina 
Orłowska, śp. Władysław Żurawski, 
śp. Ludwik Kacprzycki, śp. Waldemar 
Komorowski, śp. Justyna Zdrojewska 
Pamiętajmy o modlitwach za 
zmarłych z naszych rodzin.

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna  
w okresie wakacyjnym 

czynna:pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon, śr., pt. 16.30 - 

17.30. Tel. 22 739 76 20

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Julii Dobiegały

 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór wytrwałości i pogody ducha.

Rodzinie i Bliskim życzymy siły do zniesienia bólu 
oraz składamy słowa otuchy i wsparcia.

Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Młochowie

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu”

Rodzinie i Bliskim Julii Dobiegały 
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia 

i otuchy w tych najtrudniejszych chwilach składają
Uczniowie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Młochowie
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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 
Propozycje

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

Bochus K.: Szkarłatna głębia 
Zima roku 1934. W elbląskim domu 
modlitwy zostają znalezione okrutnie 
okaleczone zwłoki Wima Oxelrode, 
starszego gminy mennonickiej na 
Mierzei Wiślanej. Wkrótce w równie 
makabrycznych okolicznościach ginie 
kolejny członek wspólnoty.  Zagad-
kowe morderstwa, tajemnice meno-
nitów i skrwawiony bursztyn, oto za-
skakujący finał trylogii z Christianem 
Abellem w roli głównej.

Łapicka Z.: Dodaj 
do znajomych
Życie Zuzanny Ła-
pickiej, córki An-
drzeja Łapickiego, 
byłej żony Daniela 
Olbrychskiego, to 
idealny materiał na 
scenariusz. W swej 

książce Łapicka kreśli portrety kilku-
dziesięciu intrygujących postaci, któ-
re spotkała, choćby Krzysztofa Kie-
ślowskiego i Andrzeja Żuławskiego, 
ale równie ważny, jak one same, jest 
sposób, w jaki na nie patrzy: przeni-
kliwie i dowcipnie.

Michalik G.: 
Danuta Sza-
flarska. Jej 
czas
Sto lat fascy-

nującego życia, 
sto lat burzliwej 
kariery, sto lat 
dramatycznych 
zwrotów histo-
rii. Gabriel Mi-
chalik stworzył subtelny portret legendy 
polskiego teatru i kina, ludzi, których na-
potkała w swoim czasie oraz epoki, któ-
ra stawiała przed nią przeszkody, którą 
potrafiła pokonać z naturalną elegancją, 
wdziękiem i niezwykłą pogodą ducha. 
Ta opowieść wzrusza, budzi zdumienie 
ale przede wszystkim daje nadzieję. 

Moyes J.: Moje serce w dwóch świa-
tach
Josh ma spojrzenie zupełnie jak Will. 
Ten sam uśmiech, ten sam kolor wło-
sów. Lou zaniemówiła, kiedy zobaczy-
ła go po raz pierwszy. Czy to możliwe, 
że istnieje mężczyzna aż tak podobny 
do miłości jej życia? Czy warto żyć 

dawnym uczuciem, czy może lepiej 
bez oglądania za siebie otworzyć się 
na kogoś zupełnie innego? Jojo Moy-
es powraca do swoich ukochanych 
bohaterów ZANIM SIĘ POJAWI-
ŁEŚ i KIEDY ODSZEDŁEŚ. 

Beata Fedorko 
Dyrektor Biblioteki 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Mamy już 

19 lat! 
Minął kolejny rok działalności 

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Rok pełen prób, wyzwań i... sukce-
sów. Prowadzone przez instruktor-
kę tańca Paulinę Piśkiewicz solistki 
i grupy zdobyły kilkanaście nagród  
i wyróżnień. W tym kilka czołowych 
miejsc (pierwsze, drugie i trzecie)  
w ogólnopolskich konkursach. Dzia-
łający pod opieką Anny Balsam 
dziecięcy kabaret Biedronki zajął II 
miejsce w XXIII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Tańca „Kwiecień- Ple-
cień” w Sierpcu oraz wyróżnienia 
na trzech innych Festiwalach. Rów-
nież uczestnicy prowadzonego przez 
panie Anitę Szopę i Dobromiłę La-
chendro-Fruga programu dla dzieci 
i młodzieży Destination Imagination 
- Oczyma Wyobraźni mają się czym 
pochwalić. Zajęli drugie i piąte miej-
sce w Międzynarodowej Olimpiadzie 
Kreatywności. Nie zabrakło laurów 
dla młodych artystów. Podopieczni 
pani Elżbiety Baur zdobyli pierwsze 
i drugie miejsce w II Wojewódzkim 
Konkursie Ceramicznym „Ptaki-Cu-
daki” organizowanym przez Zespół 
Wolskich Placówek Edukacji Kultu-
ralnej w Warszawie. 

Sukcesy odnieśli też nokowi senio-
rzy. Prowadzony przez pana Marka 
Rejnowicza zespół Młodzi Duchem 
zajął drugie miejsce w VI Przeglądzie 
Piosenki „Kocham Cię Ojczyzno”. 

Oprócz wspomnianych powyżej 
spektakularnych wydarzeń, przez 
cały sezon jak zwykle toczyła się co-
dzienna praca, bez której te sukcesy 
nie byłyby możliwe. Stałe zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, bogata działalność 
Uniwersytetu Trzeciego wieku, im-
prezy muzyczne, filmowe i teatralne. 
Wystawy i towarzyszące im działa-
nia edukacyjne. Wydarzenia plene-

rowe i wiele, wiele innych, zarówno  
w „centrali” przy placu Poniatowskiego  
w Nadarzynie, jak i w pięciu świetli-
cach NOK -w Młochowie, Parolach, 
Rozalinie, Urzucie i Wolicy. 

W czerwcu NOK tradycyjnie 
zaprosił na swoje urodziny, będące 
swego rodzaju podsumowaniem 
rocznej działalności. Obcho-
dy trwały dwa dni. W sobotę, 16 
czerwca, miała miejsce część ofic-
jalna, zakończona występem Artura 
Barcisia. Głos zabrali wójt Gminy 
Nadarzyn pan Dariusz Zwoliński 
i  dyrektor NOK Kamila Michals-
ka, którzy we wzruszający sposób 
opowiedzieli o działalności NOK. 
Przyjaciołom NOK już po raz piąty 
przyznano Świadectwa z Czerwonym 
Paskiem. W tym roku otrzymali 
je: Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz 
Zwoliński w kategorii… „DARIUSZ 
ROKU”;  za wspieranie działalności 
świetlicy NOK w Parolach Państwo 
Katarzyna, Piotr, Renata i Mirosław 
(sołtys Parol) Chruściakowie w kate-
gorii „KTO JEŚLI NIE WY”; pan 
Adam Świercz w kategorii „LIDER 
W DZIESIĄTKĘ” – za wspiera-
nie działalności świetlicy w Roza-
linie; Grupa Teatralnia w kategorii  
„POCZUCIE HUMORU I SATY-
RY”; w kategorii „POKAŻ DZIEK-
KU SZTUKĘ” statuetkę otrzymała 
pani Renata Kulesza, wspaniała 
nauczycielka, która od początku 
współpracuje z działającą w NOK 
Galerią 51 m2. Z jej inicjatywy i dzięki 
jej talentom organizacyjnym prawie 
każdą z naszych wystaw obejrzało 
około 20 klas ze Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie.  Z kolei pani Renata 
Janczarska otrzymała świadectwo  
w kategorii „wSPAniała kobieta” 
– od wielu lat nieodpłatnie prowad-
zi domowe spa – zajęcia dla pań  
w świetlicy w Parolach. 

Uhonorowano również dyrektor 
Kamilę Michalską, co było dla niej 
kompletnym i bardzo miłym zasko-
czeniem. Grupa Teatralnia wręczy-
ła jej dyplom z podziękowaniami za 

współpracę, oraz... piękne lustro  
z czarnymi skrzydłami symbolizują-
ce to, w jaki sposób uskrzydla nada-
rzyńską kulturę.W niedzielę zapre-
zentowali się uczestnicy prowadzo-
nych w NOK zajęć: wokalnych (pod 
opieką pani Bożeny Zalewskiej)  
i gitarowych pod opieką pana Bog-
dana Roszczyka. Zatańczyły też 
małe Baletnice – podopieczne pani 
Agnieszki Biedrzyckiej-Janik. Za-
grał prowadzony przez pana Marka 
Rejnowicza zespół NOK Pęd Band, 
który właśnie nagrywa swoją drugą 
płytę. 

W ramach urodzin można było 
obejrzec wystawy prac uczestni-
ków warsztatów fotografii prowa-
dzonych przez pana Marka Zdrzy-
łowskiego, malarstwa (uczniowie 
pani Bożeny Woźniakiewicz),  
modelarstwa (podopieczni pana 
Włodzimierza Wencla), rękodzieła 
(pod opieką pani Marzena Latoszek) 
i ceramiki (prowadzenie Katarzyna 
Przywecka). Serdecznie zapraszamy 
w przyszłym sezonie i w wakacje.

Dorota Suwalska
Instruktor NOK   
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18 sierpnia (sobota) 
2018 r. 

 
PROGRAM:
16:00 – „Krawiec Niteczka” - Teatr Malutki
17:00 – 20:00 – Rodzinne animacje 
realizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów  i 
Animatorów KLANZA
20:30 – „W niemym kinie” - Teatr Mimo
21.30 – Pokaz ogniowy Grupa Prometeo

MIEJSCE: teren przy świetlicy NOK, Parole, ul. Olesińska 5. Wstęp wolny!!!
 

O KARAWANIE:
Dzień Karawany rozpoczyna się w godzinach popołudniowych spektaklem teatru profesjonalnego – dla 

dzieci, a kończy się spektaklem dla widzów dorosłych. Czas między spektaklami zostanie wzbogacony 
rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Pedagogów  
i Animatorów KLANZA oraz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Dla małych zespołów pracujących pod 

okiem doświadczo-
nych animatorów 
przewidziane są drob-
ne upominki. Udział  

w prezentacjach jest cał-
kowicie bezpłatny.

Wędrujący Festiwal 
jest również okazją do 
prezentacji lokalnych 
działań artystycznych. 
Celem programu jest 
organizacja czasu 
wolnego wokół atrak-
cyjnych działań kultu-
ralnych, zaintereso-
wanie dzieci, młodzie-
ży i dorosłych teatrem 
oraz działaniami  

o charakterze parate-
atralnym i plastycz-
nym, które wyzwalają 
wyobraźnię, zdolności 
twórcze, inspirują do 
samodzielnej pracy 
twórczej w przyszłości 
oraz kształtowania ak-
tywnej postawy u od-
biorców projektu.

 
ORGANIZATOR: 

Mazowiecki 
Instytut Kultury 

Stowarzyszenie 
Pedagogów  

i Animatorów KLANZA, 
Nadarzyński Ośrodek 

Kultury
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Już od 15 lipca Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza na koncerty plenerowe z cyklu: 

zaPARKuj w MŁOCHOWIE
na terenie Zespołu Parkowo Pałacowego w Młochowie przy ul. Platanowej -taras oficyny przy kościele p.w. św. Michała Archanioła

PRZEBOJE MISTRZÓW - W MISTRZOWSKIM WYKONANIU Niedziela 15 lipca, godz. 16.00
Wykonawcy: Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy, Jan Zakrzewski – tenor,  Ryszard Morka - bas, Adam Sychowski – forte-
pian, Orkiestra Kameralna Intermezzo, Teresa Siewierska – słowo o muzyce. 

WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE Niedziela 22 lipca, godz. 16.00
Wykonawcy: Jan Młynarski - śpiew, bandżola, Piotr Zabrodzki - śpiew, banjo, Sebastian Jastrzębski – gitara, Wojciech Traczyk – kontra-
bas, Tomasz Duda – saksofon, Anna Bojara - piła. 

MECCORE STRING QUARTET Niedziela 29 lipca, godz. 16.00
Wykonawcy:  Jarosław Nadrzycki - skrzypce, Wojciech Koprowski - skrzypce, Michał Bryła - altówka,Karol Marianowski - wio-

lonczela. 

DROHOBYCKI ENSEMBLE „ PIEŚNI I DUMKI” Niedziela  5 sierpnia, godz. 16.00
Wykonawcy: Natalia Tsygylyk – bandura, wokal, Natalia Hamar – bandura, wokal,Jerzy Czumak – bajan, Wasyl Hamar – 
sopyłka, friłka, Fletnia Pana, Katarzyna Tulik – słowo o muzyce.

KAMERALNA HARMONIA – „HISTORIA POLSKIEGO TAŃCA”
 Niedziela 12 sierpnia, godz. 16.00

Wykonawcy:  Katarzyna Kamer – wiolonczela, staropolskie fidele kolanowe, Hubert Giziewski – akordeon, Wojciech 
Lubertowicz – bębny obręczowe,Małgorzata Nabrzeska i Adrian Podlecki – taniec (Cracovia Danza).

 
RADUJ SIĘ MATKO, POLSKO! - koncert w ramach XV edycji Festiwalu 
Mazowsze w Koronie (Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej), 

w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Niedziela 19 sierpnia, godz. 16.00

Wykonawcy:  WARSZAWSKI CHÓR MIĘDZYUCZELNIANY, Borys Somerschaf  – dyrygent. Igor Pogorzelski  - 
słowo o muzyce.
Organizator Festiwalu:

WARSZAWSKI LUTOSŁAWSKI Niedziela 26 sierpnia, godz. 16.00
Wykonawcy:  Magda Navarrete – wokal, Piotr Steczek - skrzypce, kompozycje, aranżacje, Paweł Steczek - ortepian, 
akordeon, Zuzanna Janczak – skrzypce,Maciej Garbowski – kontrabas, Krzysztof  Gradziuk - perkusja 

WSTĘP WOLNY!!!  Koncerty pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego

ORGANIZATOR:   

PATRONAT:   

 

   

WSPÓŁFINANSOWANIE:                          

Wójt  Gminy 
Nadarzyn 

Patron medialny:

 PATRONAT MEDIALNY:

Projekt realizowany wspólnie 
z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK
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S P O R T

Niedziela 24 czerwca, poranek - 
spojrzeliśmy w niebo „panowie leje 
jak z cebra”… Zdaje się, że w tym sa-
mym momencie każdy odpowiedział 
sobie w duchu „świetnie”...to są wa-
runki dla prawdziwych mężczyzn dla 
twardzieli z Nadarzyna. 

W biało - czerwonych barwach za-
wodnicy wybiegli na murawę stoczyć 
„bój” o tytuł Mistrza Gminy Nada-
rzyn w Niepodległościowym Turnie-
ju Piłki Nożnej o Puchar Przewod-
niczącej Rady Gminy Nadarzyn. Po 
pasjonującej „bitwie” wygrała dru-
żyna z Rozalina, drugie miejsce przy-
padło zawodnikom z Wolicy, trzecie 
miejsce zajęła ekipa Starej Wsi. Bram-
karzy „rozstrzelał” Sebastian Dzie-
wulski – Rozalin, MVP turnieju czyli 
„the best on the best” został Łukasz 
Majkowski – Rozalin, najlepszy bram-
karz czyli „złote rękawice turnieju”  
-  Mirosław Króliczek – Stara Wieś.  
To były wspaniałe zawody - uczestni-
cy zostawili serducho na boisku - cha-
rakter godny mistrzów sportu naszej 
gminy WIELKIE BRAWA Panowie 
!!!

Marcin Rybicki
Specjalista ds. sportu i turtystyki

Sołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej 
Rady Gminy Nadarzyn

NIE DLA RASIZMU
W niedzielę 24.06 Nadarzyn  miał zaszczyt gościć znamienite osobowości 

świata sportu i mediów. Zawodnicy rozegrali WIELKI MECZ GWIAZD POD 
HASŁEM „NIE DLA RASIZMU”. Uczestnicy zgotowali piłkarską ucztę dla 
zgromadzonej widowni ! Pasjonujące spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3 
zwieńczone serią rzutów karnych… Zwyciężyła jedność, tolerancja, szacunek 
dla drugiego człowieka. Serdeczne podziękowania dla Mirosława Skorupskiego 
oraz Andrzeja Voigt’a – założycieli Integracyjnego Stowarzyszenia Kultury 
fizycznej „Daj szansę” – wspaniałych ludzi o wielkim sportowym sercu, dzięki 
którym już po raz 15 jubileuszowy znani i lubiani „walczyli” na boisku o lepsze 
jutro dla drugiego bliźniego.

 „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać młodym ludziom 
jest pasja”   Do zobaczenia za rok!

Marcin Rybicki  Specjalista ds. sportu i turtystyki

Turniej o Puchar Przewodniczącej. Kapitanowie zwycięskich drużyn. Z prawej Danuta 
Wacławiak - Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  
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GLKS - sekcja piłki siatkowej

Kończący się sezon 2017/2018 to 
dopiero ósmy sezon działalności sek-
cji, a mimo to dzięki wspaniałej bazie 
treningowej, znakomitej organizacji 
zajęć i ciężkiej pracy już teraz jest to 
sezon najlepszych wyników sporto-
wych.

Sekcja cały czas bardzo dynamicznie 
się rozwija, a kolejny sezon powinien 
przynieść nam jeszcze więcej radości. 
Kierownictwo sekcji w marcu opra-
cowało trzyletni plan rozwoju. Pra-
cujemy nad tym aby sekcja, która już 
teraz liczy blisko 180 dziewczyn od 6 
do 19 roku życia, w najbliższych la-
tach jeszcze się rozrosła.
Staramy się być coraz bardziej ak-
tywni w mediach, a tym samym lepiej 
widoczni poza halą czy naszym pro-
filem na FB. W najbliższej przyszło-
ści pojawi się wśród partnerów sekcji 
siatkówki zupełnie nowy podmiot, 
będzie nim jedna z rozgłośni radio-
wych. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi 
mogło zobaczyć jak dużo dobrego 
dzieje się podczas treningów, turnie-
jów i rozgrywek ligowych organizo-
wanych przez sekcję siatkówki GLKS 
w hali GOS, przy nadarzyńskim LO.

Kończący się sezon był rekordowy je-
śli chodzi o dorobek medalowy oraz 
czołowe miejsca w rozgrywkach na 
poziomie mazowieckim i ogólnopol-
skim. To czym możemy się pochwalić 
się już teraz to między innymi:
- Złoty Medal Mistrzostw Mazowsza 
w Mini-Siatkówce w kategorii dwójek
- Brązowy Medal Mistrzostw Polski 
w Mini-Siatkówce w kategorii dwójek
- Srebrny Medal Mistrzostw Mazow-
sza w Mini-Siatkówce w kategorii 
trójek
- IV miejsce w Polsce w Mini-Siat-
kówce w kategorii trójek
- Brązowy Medal Mistrzostw Mazow-
sza Szkół Podstawowych
- Brązowy Medal Mistrzostw Mazow-
sza Młodzieży Szkolnej klas Gimna-
zjalnych
- V miejsce w Mistrzostwach Mazow-
sza Młodziczek
- VII miejsce w Mistrzostwach Ma-
zowsza w Mini-Siatkówce w kategorii 
czwórek

- Brązowy Medal w Turnieju 1/2 Mi-
strzostw Polski w Siatkówce Plażowej 
Młodziczek
- Srebrny Medal Mistrzostw Mazow-
sza Młodziczek w Siatkówce Plażowej
- 
V 

Miejsce w Mistrzostwach Mazowsza 
Kadetek w Siatkówce Plażowej
- Złoty Medal Mistrzostw Mazowsza 
LZS w kategorii Gimnazjum
Mamy nadzieję, że dziewczyny nie 
powiedziały jeszcze ostatniego sło-
wa. Zespół młodziczek w Siatkówce 
Plażowej prowadzony przez trener-
kę Anetę Krzemińską zdobywając 
brązowy medal w Turnieju Półfina-

łowym Mistrzostw Polski zakwali-
fikował się do turnieju finałowego. 
Oznacza to że Kinga Wrońska i Julia 
Brzeczkowska pożegnały się z kil-
koma tygodniami wakacji i ciężko 
pracują na treningach aby osiągnąć 
jeszcze lepszy wynik, choć już teraz 
znalazły się w najlepszej szesnastce 
młodziczek w Polsce!
Warto podkreślić, że dzięki naszym 
siatkarkom i sztabowi trenerskie-

mu wieść o Nadarzynie pojawia się  
w wielu miastach w Polsce. Dziew-
czyny dumnie promują naszą gminę. 
Pokazując zawsze z pełnym prze-
konaniem, że nie tylko największe 
ośrodki siatkarskie, czy największe 
miasta mogą odnosić sukcesy.
Sekcja Siatkówki GLKS Nadarzyn 
dzięki niesamowitemu zaangażowa-
niu trenerów,  wolontariuszy i zawod-

Wspaniały sezon naszych siatkarek

Fot. arch. GLKS

Nasze finalistki Mistrzostw Polski Kinder Sport z trenerkami Dominiką Leśniewicz i Ewą Pod-
kalicką

Mistrzynie z Nadarzyna z Mistrzami siatkówki Sebastianem Świderskim i Piotem Gruszką

Fot. arch. GLKS
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Rubrykę sekcji piłki siatkowej redaguje Damian Krzemiński 

niczek, oraz wsparciu finansowemu 
Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckie-
go i kilku lokalnych firm organizuje 
wiele turniejów. To kolejna okazja 
aby pokazać Naszą Gminę gościom 
z różnych części kraju. W gościn-
nych progach Nadarzyna pojawiły się 
zespoły z całej Polski, jedynie kluby  
z województwa lubuskiego w tym 
roku jeszcze do nas nie trafiły.

Sekcja Siatkówki może pochwalić 
się kilkoma wychowankami, które 
po przejściu przez szczeble siatków-
ki młodzieżowej trafiły do dużych 
klubów Ligi Siatkówki Kobiet oraz  
I Ligi. Iwona Zuzel nadal bardzo 
ciepło wspomina treningi w GLKS,  
a obecnie reprezentuje barwy Energe-
tyka Poznań. Klaudia Alagierska obec-
nie trafiła do zespołu wicemistrza Pol-
ski, czyli ŁKS Łódź oraz znalazła się  
w Kadrze Polski Seniorek. Barbara 
Zakościelna była reprezentantka Pol-
ski Juniorek, a obecnie siatkarka De-
velopers Rzeszów, kilka razy gościła 
na turniejach jako VIP wręczając na-
grody młodym siatkarkom.

Nasze wychowanki grają również na 
parkietach niższych lig oraz w zespo-
łach akademickich.

Aktualnie dwie nasze młode siat-
karki przebywają razem z trenerką 
Dominiką Leśniewicz na kampach  
w ramach projektu „Kadra Polski 
u-16 u-17”, jak widać nadarzyńska 
praca u podstaw jest doceniana rów-
nież przez szkoleniowców młodzie-
żowych reprezentacji - w tym przy-
padku przez trenera Artura Wójcika.

Wszystkie najbardziej aktualne in-
formacje zawsze na naszym profilu 
na FB www.facebook.com/asglksna-
darzyn 

Mimo okresu wakacyjnego jedna 
- najmłodsza stażem - grupa Sekcji 
Siatkówki GLKS Nadarzyn nie prze-
staje trenować. Co tydzień w środy 
spotykają się rodzice siatkarek żeby 
przez 2 godziny doskonalić swoje 
umiejętności, aby być może w przy-
szłości dorównać poziomem gry do 
swoich córek.

Już od września serdecznie zapra-
szamy na treningi wszystkie dziewczę-
ta, nawet jeżeli do tej pory nie myślały 
o siatkówce. Zawsze warto zdobywać 
nowe doświadczenia, uczciwie ostrze-
gamy - siatkówka uzależnia!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
zajęcia, które odbywają się w hali Gminnego 

Ośrodka Sportu przy ul. Żółwińskiej 41. 
Zapraszamy dziewczęta z roczników:

2001-2005 we wtorki 19:00-21:00 
oraz w środy 17:30:19:00,

2006 we wtorki i środy 19:00-21:00
2007 w poniedziałki 19:00-21:00, czwartki 

18:30-20:30 oraz soboty 9:00-11:00
2008-2011 w poniedziałki i czwartki 

17:30-19:00
2012-2014 w środy 17:00-18:30

Kinga Wrońska i Julia Brzeczkowska z trenerką Anetą Krzemińską

Fot. arch. GLKS
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GLKS - sekcja tenisa stołowego

System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn

Szanowni Państwo, 

przypominamy, że w naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania 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

Nadarzynianki wśród medalistek 
Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich 

Coimbra 2018 
Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie Coimbra 2018 to największe w Europie 

wydarzenie sportowe uniwersyteckie roku i największe wydarzenie multisporto-
we zorganizowane w Portugalii. Ponad 4000 uczestników z wiodących europej-
skich uniwersytetów sportowych rywalizowało w 13 dyscyplinach sportowych,  
między 15, a 28 lipca 2018 roku.

Reprezentanci Polski w tenisie stołowym zdobyli aż 6 medali w turnieju in-
dywidualnym, w tym te najcenniejszy złoty. Wśród medalistów były Klaudia 
Kusińska i Katarzyna Ślifirczyk – zawodniczki GLKS Nadarzyn.Gratulacje!!! 

Gra podwójna kobiet: 
1 miejsce Roksana Załomska/Klaudia Kusińska (Uniwersytet Jana Długosza 

w Częstochowie)

3 miejsce Katarzyna Ślifirczyk / Bingran Ten (AZS Uniwersytet Warszawski)

Gra podwójna mężczyzn: 
2 miejsce Piotr Cyrnek/Mateusz Gołębiowski (Politechnika Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza)

Gra pojedyncza mężczyzn: 
3 miejsce Mateusz Gołębiowski (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

Gra pojedyncza kobiet: 
3 miejsce Katarzyna Ślifirczyk (Uniwersytet Warszawski) 

3 miejsce Roksana Załomska (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Gratulujemy i dziękujemy za dostarczone emocje.

Fot. FB Klaudia Kusińska

Klaudia Kusińska

Katarzyna Slifirczyk
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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

Zapraszamy 

do odwiedzania 

strony Gminy 

Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

facebook:  

Gmina Nadarzyn

Zapraszamy także do ogląda-
nia materiałów filmowych 

z uroczystości, imprez 
sportowych 

i kulturalnych 
w samorządowej telewizji 

 iTVNadarzyn



Koncerty plenerowe zaPARKuj w MŁOCHOWIE 

- przeboje mistrzów w mistrzowskim wykonaniu, 15.07.2018 r.

NOK w obiektywie...

Akcja Animacja - chińskie smoki, 10.07.2018 r.

Warsztaty Last Minute - Mydlarnia, 10.07.2018 r.

Wakacje z NOKiem

Warsztaty Last Minute - warsztaty krawieckie, 5-6.07.2018 r.

Fot. M. Kołecka

Koncerty plenerowe zaPARKuj w MŁOCHOWIE 

- Warszawskie Combo Taneczne, 22.07.2018 r.

Fot. M. Kołecka

Fot. M. Kołecka


