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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo,

19 czerwca podczas sesji Rady 
Gminy po zapoznaniu się z rapor-
tem o stanie Gminy Nadarzyn za 
rok 2018 Radni udzielili mi wotum 
zaufania. Jednogłośnie Rada Gminy 
podjęła także uchwałę zatwierdza-
jącą sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Nadarzyn za rok 2018 
udzielając Wójtowi absolutorium. 
Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim współpracownikom  
z Urzędu Gminy, kierownikom, dy-
rektorom i pracownikom jednostek 
podległych Urzędowi Gminy oraz 
Biblioteki, NOK-u, PKN-u, ZOZ-
-u w Nadarzynie i Młochowie, OSP 
w Nadarzynie i Młochowie, Spółki 
wodno-melioracyjnej, dyrektorom, 
nauczycielom i pracownikom szkół, 
przedszkoli i żłobka, jak również 
Radnym i Sołtysom za ogrom pracy, 
osobiste zaangażowanie i kreatyw-
ne podejście do obowiązków, a tak-
że za działania służące rozwojowi 
Gminy i lokalnej społeczności. 

Wakacje rozpoczęły się na dobre 
– dzieci i młodzież wyruszyły na za-
służony odpoczynek, gimnazjalści 
i ósmoklasiści po trudach ekspery-
mentalnego roku szkolnego, egza-
minach, z niecierpliwością czekają 
na wyniki przyjęć do szkół śred-
nich. Mocno trzymamy kciuki za 
ich powodzenie. Po 20 latach funk-
cjonowania swoją naukę zakończył 
ostatni rocznik nadarzyńskiego 
Gimnazjum. 

Pomimo okresu urlopowego  
i wakacji bieżących spraw, pro-
wadzonych inwestycji jest całe 
mnóstwo. Chciałbym podzie-
lić się z Państwem najważniej-
szymi. W ciągu ostatniego mie-
siąca odbyłem szereg spotkań  
i rozmów m.in. dotyczących budo-
wy Paszowianki, czy też ukończenia 
budowy trasy S8 wraz z serwisów-
kami i przylegającą infrastrukturą.  
Temat budowy Paszkowianki, czyli 
drogi ekspresowej, która ma w za-
myśle połączyć trasę S8 od węzła 
w Wolicy do autostrady A2 na węź-
le Pruszków jest „podnoszony” od 
ładnych kilkunastu lat najczęściej  
okresie wyborczym. Powstanie 
Paszkowianki to przede wszystkim 
mniejszy ruch na drodze wojewódz-
kiej nr. 720 (ulica Błońska) oraz 

powiatowej (ulica Pruszkowska), 
które stanowią dojazd do węzła 
Nadarzyn na S8 dla mieszkańców 
Granicy, Strzeniówki, Nowej Wsi, 
Kań, Otrębus, Brwinowa, czy czę-
ści Pruszkowa. Cała trasa, która  
w planach jest drogą wojewódz-
ką podzielona jest na dwa etapy. 
Pierwszy od Kań do autostrady ma 
być już projektowany. Odcinek od 
Kań do węzła Paszków na S8 jest 
tematem licznych spotkań mających 
na celu spowodowanie rozpoczęcia 
projektowania tego odcinka. Obec-
nie sytuacja wygląda następująco: 
gminy powiatu pruszkowskiego 
zobowiązały się dofinansować pro-
jekt tego odcinka każda kwotą po 
100.000 zł. Starostwo powiatowe 
zobowiązało się dofinansować pro-
jekt tego odcinka kwotą 500.000 
zł. Marszałek województwa ma-
zowieckiego rozważa zlecenie 
projektowania tego odcinka Pasz-
kowianki i dołożenie do projektu 
brakującego 1 miliona zł. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
(MZDW) przed zleceniem pro-
jektowania sygnalizuje potrzebę 
wykonania badań geologicznych 
gruntu w proponowanym przebie-
gu drogi oraz uzyskania wstępnej 
akceptacji Lasów Państwowych  
i Skarbu Państwa na przejście drogi 
w terenie zalesionym. Gmina Nada-
rzyn ma już w Miescowym Planie Za-
gosporadrowania Planie zostawiony 
korytarz na przejście Paszkowianki  
w terenie niezabudowanym, który 
jest wstępnie akceptowalny przez 
MZDW. Punktem spornym jest to, 
czy na naszym odcinku zaplano-
wać skrzyżowanie drogi lokalnej 
(Jodłowej) z drogą wojewódzką, 
czy przy ulicy Pruszkowskej. Oso-
biście uważam, że skrzyżowanie  
w ciągu ulicy Jodłowej jest zbyteczne 
i będzie tworzyło niepotrzebny ruch  
w Strzeniówce i Nadarzynie. Jest to 
ewentualna kwestia do konsultacji  
z mieszkańcami na etapie koncepcji 
przebiegu tej drogi!!!! Reasumu-
jąc po uzgodnieniu przez Gminy 
Brwinów i Michałowice korytarza 
MZDW na zlecenie zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego zleci 
badania geologiczne gruntu i wraz 
z zainteresowanymi samorządami 
usiądzie do rozmów z przedstawi-

cielami Lasów Państwowych. Jeśli 
ten etap zakończy się pomyślnie 
rozpocznie się proces projektowa-
nia i uzyskiwania pozwoleń środo-
wiskowych, wodno-prawnych itp. 
Podsumowując projekt może ujrzeć 
światło dzienne nie szybciej niż za 
3-4 lata. Zapytacie kiedy budowa  
i otwarcie trasy?... jak będzie pro-
jekt i ... kasa!!!

Kończy się budowa trasy S8, 
jednak pozostało jeszcze kilka bar-
dzo ważnych dla nas spraw, o któ-
rych po raz kolejny rozmawialiśmy  
z wykonawcą. Wśród nich są to 
m.in. brak ekranów akustycznych 
na wysokości Kajetan i Nadrzyna 
(ich dołożenie będzie ewentualnie 
możliwe po dokonaniu przez GDD-
KiA analizy akustycznej, co potrwa 
do 12 miesięcy); dokończenie prze-
budowywanego wjazdu z ronda 
po stronie Kajetan (ma to nastąpić 
do końca czerwca); udrożnienie 
przebudowywanej ul. Południowej  
w Starej Wsi. I etap ma być zakoń-
czony do końca czerwca;  odwod-
nienie na niektórych odcinkach 
przebudowywanej trasy (np. w ob-
rębie wiaduktu łączącego ul. Głów-
ną z ul. Mszczonowską, czy przy ul. 
Szkolnej w Ruścu). Pojawiające się 
tam podtopienia miały być spowo-
dowane zniszczeniami, które spo-
wodowała nawałnica (osunęły się 
niedokończone skarpy). Wykonaw-
ca zapewnia, że po zakończeniu prac 
porządkowych oraz profilowaniu 
skarp woda opadowa zostanie za-
gospodarowana w 100 % w obrębie 
pasa drogowego S8. Ważną kwestią 
jest również przerwanie ciągłości li-
nii kablowych monitorujących sieć 
podciśnieniowej kanalizacji sanitar-
nej w obszarze oddziaływania inwe-
stycji, z którym borykają się władze 
PK Nadarzyn, co ma zostać rozwią-
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zane do 3 sierpnia. Oczywiście po 
raz kolejny podnoszona była sprawa 
korków, które tworzą się na rondach 
węzła Nadarzyn. Ze swojej strony 
proponowaliśmy rozważenie wpro-
wadzenia oznakowania ronda turbi-
nowego. Niestety wszelkie zmiany 
będą mogły być wprowadzone po 
analizie tzw. ułożenia ruchu, którą 
będzie przeprowadzała GDDKiA. 
A na to możemy czekać nawet 12 
miesięcy. Po raz kolejny zwrócili-
śmy także uwagę na konieczność 
umieszczenia dodatkowego ozna-
kowania na trasie głównej S8 (do-
tyczy tablic zjazdu do Rozalina, czy 
Urzutu).

Bez wakacyjnej przerwy buduje-
my, utwardzamy, modernizujemy. 
Na mapie  ulepszanych dróg jest  
m.in. ul Pieczarkowa - na granicy 
Gminy Nadarzyn i Brwinów leżąca  
w sołectwie Stara Wieś. Słabo za-
siedlona, jednak stanowiąca tranzyt 
pomiędzy gminami. Dla jednych 
stanowi najszybszy dojazd do węzła 
S8, dla innych skrót do stacji kolejki 
WKD w Podkowie Leśnej. Dla „lo-
kalnej opozycji” stanowiła przez lata 
żywy przykład nieudolności inwe-
stycyjnej władz Gminy Nadarzyn, 
choć część mieszkańców Starej Wsi 
zawsze była przeciwko jej utwardze-
niu ze względu na obawę dotyczącą 
zwiększenia ruchu tranzytowego  
z Żółwina do węzła S8 Młochów/
Stara Wieś. W ubiegłym roku zleci-
łem wznowienie granic, a także wy-
stąpiliśmy do Urzędu Wojewódz-
kiego o dofinansowanie budowy tej 
drogi zgodnie z posiadanym projek-
tem. Niestety pomimo pozytywnej 
opinii i weryfikacji merytorycznej 
nasz wniosek nie znalazł uznania  
w oczach przedstawicieli władzy 
centralnej w Warszawie. W maju 
przy Pieczarkowej samorząd nada-
rzyński zgodnie z projektem unij-
nym i przy dofinansowaniu z UE 
wybudował ścieżkę rowerową, któ-
ra docelowo ma łączyć szlaki rowe-
rowe w naszej Gminie z podobnymi 
ścieżkami w Gminie Brwinów. Te-
raz przyszedł czas na drogę. Znaleź-
liśmy w budżecie dodatkowe środki 
i Pieczarkowa po otrzymaniu odpo-
wiedniej podbudowy została utwar-
dzona tzw. destruktem, a wzdłuż 
głównego odcinka drogi powstanie 
rów odwadniający. W przyszłości, 

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

docelowo doczeka się ona nakładki 
asfaltowej wraz z „nową” organiza-
cją ruchu.

Wśród prowadzonych inwestycji 
trzeba wymienić także trwającą bu-
dowę oczyszczalni w Młochowie, 
powstanie kolejnego odcinka kana-
lizacji w Rozalinie, oświetlanie ko-
lejnych ulic, czy też utwardzanie ich 
destruktem. 

Urząd Gminy w Nadarzynie ak-
tywnie współpracuje z Komendą 
Policji w Nadarzynie i Powiatową 
Komendą Policji w Pruszkowie. 
Staramy się wskazywać miejsca za-
grożone łamaniem prawa przez co 
wpływamy na tworzenie lokalnej 
mapy zagrożeń ułatwiającej pra-
cę służbom mundurowym. Gmi-
na przeznacza także środki na tzw. 
„ponadnormatywne”, czyli dodat-
kowe ponadwymiarowe godziny 
służby patrolowej Policji, a często 
także mieszanych patroli Policji  
i Straży Gminnej. Samorząd nada-
rzyński stara się także wspomagać 
pracę nadarzyńskiego komisariatu 
w postaci darowizn rzeczowych. Na 
początku czerwca odbyła się deba-
ta na temat bezpieczeństwa, gdzie 
rozmawialiśmy o zagrożeniach czy-
nami kryminalnymi, wykroczeniach 
drogowych, zwiększeniu liczby pa-
troli Policji, sposobie współpracy 
na linii: samorząd- mieszkańcy-po-
licja. Na pytania wyczerpująco od-
powiadał między innymi zastępca 
Komendanta Powiatowego w Prusz-
kowie mł. insp. Krzysztof Bujnow-
ski.

W maju i czerwcu miało miej-
sce mnóstwo imprez rekreacyjno- 
sportowych w różnych sołectwach 
naszej gminy. Były one okazją nie 
tylko do prezentacji talentów i do-
konań naszych mieszkańców (tak 
było m.in. w przypadku pikników 
organizowanych przez placówki 
oświatowe), ale i okazją do inte-
gracji oraz wzajemnych spotkań 
(np. Piknik Rodzinny i Puść Pąka  
w Nadarzynie). Pod koniec maja – 
w związku z 30 rocznicą wolnych 
wyborów odbyła się u nas debata  
z udziałem uczestników tamtych 
wydarzeń – co było szczególną lek-
cją historii i wydarzeniem niewąt-
pliwie wartym uwagi szczególnie 
dla młodzieży. Piknik Rodzinny  
z kolejną edycją biegu ulicami 

Nadarzyna już po raz 11 zgromadził 
wielu mieszkańców chętnych do ak-
tywnego, wspólnego spędzenia cza-
su. Podobnie jak ww. impreza Puśc 
Pąka, zorganizowana przez  miesz-
kańców, przy Pastewniku.

Uczestnicząc w kolejnych wy-
darzeniach, różnego rodzaju ak-
cjach, spotkaniach nieustanie 
towarzyszy mi przekonanie, iż  
o wielkości i jakości naszej Gminy 
nie decyduje budżet, ilość utwar-
dzonych dróg, kilometry kanaliza-
cji, długość ścieżek rowerowych  
(choć to wszystko jest waż-
ne i konieczne), ale LUDZIE!!!  
Otwarci, pozytywnie zakręceni, am-
bitni, pracowici, dla których praca 
nie jest obowiązkiem, a spełnie-
niem pasji, szansą realizacji i moż-
liwością działania na rzecz innych.  
To jest nasz potencjał i szansa na 
lepszą przyszłość. Nie sposób wy-
mienić wszystkich na raz, którzy 
budują wspaniałą Gminę Nadarzyn.  
Wolontariuszom, organizatorom, 
pomysłodawcom, sponsorom, pra-
cownikom (po godzinach), społecz-
nikom, wykonawcom, uczestnikom, 
wszystkim tym, którym chce się 
chcieć... życzę, żeby Wam nie prze-
szło, a inni do Was dołączyli. BRA-
WO WY !!!!

Gratuluję absolwentom 
Szkół Podstawowych  
i Gimnazjum bardzo  

dobrych wyników eduka-
cyjnych, życzę powodze-

nia w rekrutacji do wyma-
rzonych szkół średnich,  
a wszystkim Mieszkań-

com małym i dużym 
bezpiecznych i niezapo-
mnianych wakacji oraz 

zasłużonego wypoczynku!
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I n w e s t y c j e

Wzrósł komfort jazdy kolejnymi gminnymi drogami. 
Nawierzchnie ulic Turkusowej, Słowiczej, Orlej są już 
pokryte emulsją utrwalającą. Jezdnie, które jeszcze jej nie 
mają będą sukcesywnie nią pokrywane. 

Warstwa destruktu na ul. Pieczarkowej jest już ukoń-
czona. Wykonawcy pozostało uzupełnienie poboczy tłucz-
niem oraz pokrycie emulsją utwardzającą. 

Trwają prace na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej 
w Ruścu. Inwestycja powiatowa (przebudowa skrzyżowa-

Drogi

nia) realizowana jest na wniosek gminy Nadarzyn. Jej ce-
lem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze prowadzącej 
do szkoły. W najbardziej newralgicznych miejscach pro-
wadzona jest konserwacja odwodnienia.

Kontynuowana jest budowa sieci dróg rowerowych  
w gminie Nadarzyn. Prace prowadzone są w ramach 
ZIT – kolejny etap: Walendów (zostało przyjęte zgło-
szenie robót), Nadarzyn: trwają prace projektowe; Mło-
chów – Krakowiany: teren budowy został przekazany 
Wykonawcy. Przygotowywane są projekty wykonaw-
cze. Stara Wieś: trwają prace budowlane na ul. Poziom-
kowej oraz Grodziskiej.

Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn 
w ramach ZIT – kolejny etap (ul. Przemysłowa – Ro-
zalin; ul. Promyka – Urzut). Termin składania ofert: 
01.07.2019 r.

Na większości ulic prace zostały zakończone. Trwa-
ją odbiory oświetlenia ulicznego w Walendowie przy ul. 
Sadowej; w Woli Krakowiańskiej przy ul. Przytulnej;  
w Ruścu przy ul. Środkowej; w Wolicy przy ul. Paste-
lowej; w Rozalinie przy ulicy Kawalerskiej; w Nada-
rzynie przy ul. Granicznej, ul. Babiego Lata, łączni-
ka pl. Poniatowskiego - Pastewnik; w Strzeniówce 
przy ul. Kukułki; w Starej Wiesi przy ul. Brackiej. 
W Kajetanach przy ul. Rosy trwają prace projektowe. 

Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu ze-
wnętrznego w zakresie małej architektury na działce  
o nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka oraz  zagospo-
darowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej archi-
tektury na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś. Termin 
realizacji obu części 30 października 2019 r. Prace roz-
poczną się w lipcu br.

Remonty dotyczą  4 szkół (SP w Nadarzynie, SP  
w Kostowcu, SP w Woli Krakowańskiej, SP w Ruścu) oraz 
Przedszkola w Nadarzynie 

Już są gotowe fundamenty pod rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Młochowie. Zgodnie z umową prace powinny 
zakończyć się w marcu 2020 roku. Jest jednak spora szan-
sa, że finał modernizacji nastąpi jeszcze w tym roku; tuż 
po wakacjach. Przekraczająca 7 mln zł inwestycja zmniej-
szy odczuwane uciążliwości dla mieszkańców i zwiększy 
przepustowość oczyszczalni.

PKN

Oświetlenie uliczne

Modernizacja oczyszczalni 
 w Młochowie przed czasem

Zagospodarowanie terenów 
zielonych

W okresie wakacyjnym, prowadzone będą 
 prace remontowe w placówkach oświatowych

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowero-
wych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT 

– kolejny etap”

Skrzyżowanie ulicy Osiedlowej z al. Kasztanową w Ruścu

Projekt pn. „Parkuj i Jedź 
 w Gminie Nadarzyn”

Uzupełniana jest dokumentacja niezbędna do 
rozpoczęcia projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nada-
rzyn. Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała do-
finansowanie w wysokości 4.624.070,14 zł.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zosta-
nie wybudowany parking Park & Ride wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w miejscowości Nadarzyn, który 
będzie dodatkowo pełnić funkcję zintegrowanego wę-
zła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstanie  
w centralnej części miejscowości Nadarzyn przy 
skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz 
przy ścieżce rowerowej.

Efektem projektu będzie powstanie parkingu  
w systemie P&R oraz 4 peronów autobusowych i po-
czekalni.

Celem projektu jest przeniesienie motoryzacji indy-
widualnej na rzecz transportu niezmotoryzowanego  
i komunikacji zbiorowej. Efektem skoordynowanie 
różnych środków komunikacji (samochody, rowery, ko-
munikacja zbiorowa) będzie skrócenie czasu podróży  
i redukcja emisji spalin.
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Referat Inwestycji

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze  
informacji i deklaracji podatkowych:

- informacja o gruntach
- deklaracja na podatek rolny
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- deklaracja na podatek od nieruchomości
- informacja o lasach
- deklaracja na podatek leśny

Nowe wzory będą miały zastosowanie, gdy obowiązek podatkowy powstanie po  
1 lipca 2019. Jednocześnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i go-
spodarczym (Dz.U z 2019, poz. 2244) wprowadzono możliwość przesyłania informa-
cji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP

Informacje i deklaracje należy opatrywać:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2) podpisem osobistym, albo
3) podpisem zaufanym.

Wzory informacji deklaracji podatkowych będą zamieszczone na stronie:
www.bip.nadarzyn.pl (karta usług – podatki i opłaty lokalne)

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Deklaracje i informacje podatkowe od lipca 2019 r.

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w Rozalinie (od-
cinek ul. Młochowskiej, Uroczej ulice: Chmielna, Żyt-
nia, Jagodowa i Migdałowa, odcinek ul. Przemysłowej). 
Zakończenie prac przewidziane jest do 30 października 
2019 r. Rozpoczeły się także prace kanalizacyjne na  
ul. Kolorowej w Rozalinie.

Długo oczekiwany wodociąg przy ul. Czarny Las  
w Kajetanach jest już gotowy. Mieszkańcy mogą się 
podłączać. 

Budowa kanalizacji w Rozalinie

Występujące w ostatnich latach fale upałów sprawiają, 
że sale lekcyjne w szkołach i przedszkolach są duszne 
i przegrzane. Nie są to warunki sprzyjające nauce oraz 
skupieniu, dlatego ruszyła akcja klimatyzowania pla-
cówek edukacyjnych. Pierwsze szkoły i przedszkola 
już zabezpieczyły w swoich budżetach środki na zakup  
i montaż klimatyzatorów. Na początku ulgę poczują 
podopieczni Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruś-
cu (5 klimatyzatorów), dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Młochowie (3 klimatyzatory), Przedszkola Publiczne-
go w Wolicy (2 klimatyzatory), Przedszkola Publicznego 
w Nadarzynie (3 klimatyzatory) oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Ruścu (2 klimatyzatory).

 
W kolejnych latach będą montowane następne urzą-

dzenia.
Gminny Zespół Oświatowy

Utrzymujące się wysokie temperatury są dużym ob-
ciążeniem dla naszych organizmów. Warto skorzystać  
z ochłody jaką daje kurtyna wodna znajdująca się na pla-
cu Poniatowskiego w Nadarzynie. Dodatkowo dla spra-
gnionych strażnicy gminni będą mieli przy sobie butelki 
z wodą mineralną.

Podczas upałów warto pomyśleć także o zwierzętach, 
zachęcamy do wystawiania poidełek w miejscach łatwo 
dostępnych dla psów, kotów, ptaków itp.

red.

Ulga w upalne dni

Ulga dla uczniów, przedszkolaków  
i podopiecznych Żłobka

Rozalin, ul. Kolorowa
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W środę, 19 czerwca 2019 r. podczas XI Sesji Rady Gminy Nada-
rzyn została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 
za 2018 rok dla wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego.  
Po przedstawieniu raportu Wójta o stanie Gminy za 2018 rok oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finanso-
wego, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Rada Gminy Nadarzyn – na wniosek Komisji Rewizyjnej - udzieliła 
Wójtowi absolutorium. Oznacza to prawidłowość działań finanso-
wych Wójta w 2018 roku.

red.

Absolutorium dla Wójta - 
XI Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Obchodzący w tym roku 20. le-
cie istnienia NOK cieszy się dobrą 
opinią, a jego działania nie pierwszy 
raz wspierane są dotacjami Urzędu 
Marszałkowskiego. 

13 czerwca Marszałek Adam 
Struzik, wójt gminy Nadarzyn  
i dyrektor Nadarzyńskiego Ośrod-

Dofinansowanie dla  
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

ka Kultury podpisali porozumienie  
o współfinansowaniu imprez orga-
nizowanych przez NOK. Placówka 
otrzyma dofinansowanie do przed-
sięwzięć kulturalnych realizowa-
nych w parku w Młochowie

red.

Z kartą na basen 
w Pruszkowie taniej
Posiadacze Karty Nadarzyniaka 
kolejny miesiąc mogą korzystać 

ze zniżek na bilety wstępu na 
basen „KAPRY” w Pruszkowie. 

Od maja pływalnia jest partnerem 
w programie Karta Nadarzyniaka, 
a jej posiadacze uprawnieni są do 

zniżek. Przetestował to jeden  
z Mieszkańców i przesłał nam 

zdjęcie – dziękujemy!
Zapraszamy do korzystania  

z basenu i zniżek 
Bilety wstępu na pływalnię:

poniedziałki – piątki 
 w godz.6.30 – 16.00

NORMALNY - 14 zł /godz. 
- cena    po rabacie 11,- /godz.

ULGOWY - 9 zł /godz. 
- cena po rabacie 7,-/godz.

poniedziałki – piątki w godz. 
16.00– 22.00 oraz w soboty, nie-

dziele i święta w godz.7.00 – 22.00
NORMALNY - 18 zł /godz. 

- cena po rabacie 14,-/godz.
ULGOWY - 12 zł /godz.  

- cena po rabacie 9,-/godz.
Różnica dopłacana jest 
przez Gminę Nadarzyn.

Nasi piłkarze 8 czerwca pokonali 
na własnym boisku Walkę Kosów, 
czym wywalczyli awans do Ligi 
Okręgowej. W poniedziałek 17 
czerwca spotkali się z wójtem Da-
riuszem Zwolińskim, który osobi-
ście pogratulował drużynie i jej tre-
nerom udanego sezonu. (fot. obok)

- Dziękujemy za emocje, któ-
rych nam dostarczyliście i ogrom-
ne serce do gry. Cieszymy się wraz  
z Wami z awansu i liczymy na rów-
nie udany, a nawet lepszy kolejny 
sezon – powiedział wójt.

red.

Piłkarze GLKS Nadarzyn  
w Urzędzie Gminy
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Rozstrzygnięto trzeci przetarg na odbiór odpadów 
od mieszkańców. Wpłynęła tylko jedna oferta, umowa 
zostanie podpisana na rok. Obecna umowa, podpisana 
przez naszą gminę z P.U. Hetman na odbiór odpadów od 
mieszkańców obowiązuje do końca czerwca br. Pierw-
szy przetarg na odbiór śmieci gmina musiała unieważ-
nić, gdyż zabrakło… chętnych. Do drugiego przystąpiła 
tylko jedna firma - dotychczasowy odbiorca odpadów. 
Również on został unieważniony, ponieważ zapropono-
wane ceny znacznie przekraczały te zaplanowane przez 
samorząd. Do trzeciego przetargu ponownie przystąpi-
ła jedna firma i był to dotychczasowy odbiorca odpa-
dów. Złożona oferta opiewała na kwotę 3 535 422,84 zł. 

Odpady zielone będą odbierane dwa razy w miesiącu 
do 30 listopada tego roku i od 1 kwietnia przyszłego 
roku do końca obowiązywania umowy. Jednorazowo 
odbierane będą maksymalnie 3 worki. Jeśli limit od-
padów zielonych będzie niewystarczający, to pozostałe 
worki można odwieźć we własnym zakresie do PSZOK 
przy ulicy Turystycznej w Nadarzynie. Zostaną przyję-
te bezpłatnie. 

W ramach jednej deklarcji można będzie oddać 4 zu-
żyte opony. W ramach jednej deklaracji można będzie 
dowieźć do PSZOK odpady budowlane. Do 300 kg  
w ramach jednej deklaracji. Podstawą oddania odpa-
dów budowlanych będzie wcześniejsze zgłoszenie 

tego faktu do Urzędu Gminy, w celu weryfikacji przez 
urzędników i wydania przez nich potwierdzenia, że re-
mont był wykonany we własnym zakresie.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed 
nieruchomości w dwóch terminach: w marcu i wrze-
śniu. 

Choinki także będą odbierane sprzed nieruchomości 
od 10 stycznia do 20 lutego. Utrzymanie czystości po-
jemników spoczywa po stronie użytkownika. 

Od 1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana w segregacji 
odpadów komunalnych. Na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku na-
łożono na gminy obowiązek zwiększenia liczby frakcji 
odpadów poddanych segregacji i zmianę kolorystyki 
worków:

- odpady zmieszane – zmiana worka lub pojemnika 
na czarny – możliwe oznakowanie pojemnika naklejką 
lub napisem „odpady zmieszane”,

- bioodpady – zmiana na worek brązowy,
- papier i tektura – zmiana na worek niebieski,
- tworzywa sztuczne i metale – zmiana na worek 

 żółty,
- szkło – zmiana na worek zielony.

Stawka za śmieci segregowane wyniesie 
19 zł,  

a niesegregowane 38 zł.

Stawki opłat za śmieci

NIEBIESKI   ZIELONY    ŻÓŁTY    BRĄZOWY   CZARNY
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Gminna Spółka Wodno 
-Melioracyjna Nadarzyn

Biuro spółki ul. Mszczonowska 24   
pokój 236 w budynku 

 Urzędu Gminy Nadarzyn 
 

czynne w godzinach:
Pon. 10:00 – 17:00

Wt.-Czw. 9:00 – 15:00
Pt. 10:00 – 15:00

e-mail: gswm@nadarzyn.pl
tel. 22 729 – 81 – 72

Wypoczynek letni  
z dofinansowaniem

80 tys. zł dotacji do wypoczyn-
ku letniego dla 257 dzieci gmina 
Nadarzyn przekazała 6 organiza-
cjom pozarządowym. W sumie  
w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
8 wakacyjnych inicjatyw otrzyma 
wsparcie finansowe.

red.

19 zł i 38 zł to stawki miesięczne za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Opłata za gospodarowa-
nie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za mieszkańca.

Zawarcie przez gminę nowej umowy nie wiąże się z koniecznością wypełniania przez Mieszkańców nowej 
deklaracji. Gmina wyśle zawiadomienie o zmianie stawki do każdej osoby, która złożyła deklarację. Nowe 
worki będą dostarczane razem z harmonogramami i systematycznie wymieniane przy najbliższych odbiorach. 
Worki mają być grubości min. 0,06 mm (kolor żółty, niebieski) oraz min. 0,07 mm (kolor brązowy, zielony). 

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki – wewn. 143, 147 lub e-mail: rolnictwo@nadarzyn.pl.

Wyższe stawki są skutkiem m.in.
• tzw. opłata za składowanie opadów jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzo-

wana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. W 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę 
odpadów niesegregowanych, w 2018r. wzrosła do 140 zł, w 2019 r. do 170 zł, a od 2020 r. ma wynieść 
270 zł.

• Zwiększenie ilości odpadów i związane z tym przepełnienie instalacji, które w pierwszej kolejności 
przyjmują do przetwarzania odpady z dużych inwestycji budowlanych.  

• Decyzje Chin, Malezji i Tajlandii o zaprzestaniu skupowania odpadów gromadzonych selektywnie  
z Europy.

• Malejąca liczba instalacji do zagospodarowywania odpadów, co skutkuje monopolizacją rynku i dra-
stycznym wzrostem cen.

• Przepełnione odpadami RIPOK-i wprowadzają ograniczenia ilości odbieranych odpadów i radykalnie 
podnoszą ceny. 

• Z roku na rok rosną koszty pracy i opłata środowiskowa.

Porównując ceny odbioru śmieci w naszej gminie z opłatami naszych sąsiadów należy zwrócić uwagę na 
zakres i rodzaj usług. W poprzednim przetargu (nierozstrzygniętym) wysoka cena spowodowana była nie-
ograniczoną niczym usługą odbierania „jak leci” wszystkich odpadów bez ograniczeń. Nasi sąsiedzi w swoich 
specyfikacjach wprowadzili szereg ograniczeń. Np. w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej odbierają tylko jeden 
worek odpadów zielonych, nie odbierają odpadów remontowych i ograniczyli wielkogabarytowe. Nie ma tam 
też PSZOK-u. Podobnie jest w innych gminach. Nie można porównywać cen bez poznania warunków przetar-
gu czyli zakresu usługi, częstotliwości czy jej rodzaju.

Po wnioskach wójta Dariusza 
Zwolińskiego, P.U. Hetman uru-
chomił nr telefonu alarmowego 
607234273, pod którym można 
zgłaszać ewentualne nieprawidło-
wości - odór, nadmierny hałas. Uru-
chomienie numeru ma przyspieszyć 
interwencje firmy i usuwanie uciąż-
liwości.

red.

Telefon interwencyjny do 
P.U. Hetman - szybka reakcja

Co wpływa na cenę za wywóz odpadów
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Rocznica wyborów 4 czerwca 1989
- debata w NOK

4 czerwca obchodziliśmy 30. 
rocznicę szczególnie ważnych dla 
naszej Ojczyzny wyborów do Sej-
mu i Senatu. W wyniku ustaleń 
Okrągłego Stołu wszystkie miejsca 
w Senacie oraz 35% miejsc w Sej-
mie miało być przedmiotem rywali-
zacji wyborczej. Efektem był sukces 
wyborczy „Solidarności” i powsta-
nie pierwszego niekomunistyczne-
go rządu, na czele którego stanął Ta-
deusz Mazowiecki. Charakter tych 
wyborów był początkiem przeło-
mowych dla Polski przemian. Dziś, 
30 lat od tamtych wydarzeń, ważna 
jest świadomość osiągnięć i dalsza, 
konsekwentna praca na rzecz dobra 
wspólnego. Chcąc uczcić tą szcze-
gólną rocznicę, na terenie gminy 
Nadarzyn odbył się szereg imprez, 
których punktem kulminacyjnym 
była debata - „30 lat wolności ocza-
mi świadków i samorządowców”, 
która odbyła się 30 maja 2019 roku 
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.

- Wydarzenia, które przywołuje-
my, czyli 4 czerwca 1989 roku, to 
historia naszej wolności. Ta historia 
kształtowała się bardzo dynamicz-
nie. Warto pamiętać, że Okrągły 
Stół był to demokratycznie podjęty 

przez obie strony (stronę solidarno-
ściową i stronę rządową) kontrakt 
– powiedział na wstępie debaty Le-
szek Skrzypczak, dyrektor Liceum  
w Nadarzynie. - Ten kontrakt defi-
niował zarówno zasady i tryb wy-
borów do Sejmu (jeszcze PRL)  
X kadencji, definiował również 
strukturę zmian w strukturze pań-
stwa, w Konstytucji. Ten kontrakt 
strona solidarnościowa podpisała  

i jak również – co warto podkreślić 
– strona rządowa dotrzymała.

- Podczas obrad Okrągłego Stołu 
zarówno po jednej jak i po drugiej 
stronie zawsze były interesy. Bardzo 
się różniące, natomiast argumenta-
cja nieraz skutecznie wspierała te 
interesy dotyczące naszej wolności, 
wzrostu niezależności od Związku 
Radzieckiego. Zawsze podczas ta-
kiej konfrontacji bardzo ważne są 
argumenty, które odbierają możli-
wości oponentów i znajdują popar-
cie w opinii publicznej. Te wartości, 
te argumenty niezwykle nam się 
przydały. Chociażby w podstoliku 
(dotyczącym prawa i sądu), w któ-
rym żeśmy z panem Zbigniewem Bu-
jakiem zasiadali – powiedział prof. 
Adam Strzembosz. - Myśmy byli 
wobec siebie solidarni, nam chodzi-
ło o to samo. Po drugiej stronie sie-
dział wiceprezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który przez cały 
okres naszych dyskusji ani razu nie 
otworzył ust. On przecież był po na-
szej stronie, on tylko reprezentował 
Stronnictwo Demokratyczne – tak 
mu kazali. Przewaga argumentów, 
tej siły moralnej, która unosiła się w 
powietrzu powodowały, że tak zwa-

Profesor Adam Strzembosz, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas 30 maja 2019 roku spotkali się  
z Mieszkańcami naszej gminy w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Znakomici goście przybyli na 
zaproszenie naszego samorządu oraz społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. 
Zabrali głos w debacie – „30 lat wolności oczami świadków i samorządowców” upamiętniającej 
szczególną rocznicę 4 czerwca 1989 roku, kiedy to po wolnych wyborach  powstał pierwszy nieko-
munistyczny rząd, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki.

prof. Adam Strzembosz

Zbigniew Bujak
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na strona partyjno-rządowa była w 
kiepskiej pozycji. Ona oczywiście 
reprezentowała interesy tamtej wła-
dzy, tamtych struktur państwowych, 
politycznych, partyjnych. Ale miała 
trochę mniej argumentów. 

- Siadając do rozmów Okrągłego 
Stołu Solidarność była po blisko 
10 latach prac nad programami 
reform w zasadzie każdej dziedzi-
ny życia publicznego. W zasadzie, 
ponieważ „nie tykaliśmy” policji, 
służb specjalnych, wojska. Możecie 
Państwo znaleźć stronę internetową 
Centrum Obywatelskich Inicjatyw 
Ustawodawczych Solidarności. Mój 
przedmówca prof. Strzembosz był w 
zespole odpowiedzialnym za refor-
mę sądownictwa. Zespół powstał 
jesienią 1980 roku przygotował re-
formę wymiaru sprawiedliwości we 
wszystkich obszarach – także pro-
jekty ustaw. Zespół ten zachował 
swoje kontakty w stanie wojennym. 
Jest pełna dokumentacja dlatego, 
że dokumentację prac schowano 
tam gdzie jest najciemniej, czyli  
w prokuraturze i tam jej druga stro-
na nie znalazła – wspominał Zbi-
gniew Bujak. - Czy w historii kraju 
był moment w którym w tej sferze 
powstał lepszy program reform? 
Nie. To była absolutnie wybitna 
rzecz. Znajdziecie Państwo w tym 
zespole sto największych nazwisk 
świata prawniczego. Czy byli przy-
gotowani? Byli przygotowani feno-
menalnie. W Konstytucji znajdziecie 
Państwo Trybunał Konstytucyjny, 
Trybunał Stanu, Naczelną Radę Są-
downiczą. To wszystko są instytucje, 
które postawiliśmy w rozmowach  
w 1981 roku, po kryzysie bydgo-
skim. To wtedy instytucje wokół, któ-
rych obecnie spór się toczy – zostały 

po raz pierwszy postawione jako 
postulat przez stroną solidarnościo-
wą. Więc gdy o nich rozmawialiśmy 
przy Okrągłym Stole to nie stała za 
nimi wyłącznie idea, ale już pro-
jekty ustaw. Jakiej dziedziny byśmy 
nie wzięli to do rozmów stawał ze-
spół, który już 10 lat przygotowywał 
program. Dlaczego tak podkreślam 
tę drogę? Ponieważ gdy będziecie 
działać w przyszłości, cokolwiek ro-
bić szczególnie młodzi. Jak już jest 
zespół, jak już macie szefa lub sze-
fową tego zespołu, jak już do czegoś 
doszliście to kiedy przychodzi szan-
sa na realizację projektu pracujcie 
zespołem. Jeśli ktoś w tym momen-
cie wychodzi i mówi dajcie mnie to 
zrobić, ja to zrobię lepiej – to nie 
dajcie sobie tego odebrać z rąk. 

- Jak to się stało, że Solidarność 
przetrwała stan wojenny? Jak to 

się stało, że wygrała wybory? Jak 
to się stało, że przeprowadziła te 
wszystkie reformy? Tak trudne, tak 
głębokie? - pytał Zbigniew Janas  
i wyjaśniał. - Otóż dlatego, że była 
fenomenem organizacyjnym, a fe-
nomen organizacyjny to nie jest coś 
takiego wymyślonego. To są ludzie 
i to jacy ludzie? Przecież Solidar-
ność to w większości byli robotnicy. 
Przecież w jej władzach na najróż-
niejszych szczeblach w większości 
byli robotnicy. Nie powiem; spora 
ich część to elektrycy. No Zbyszek, 
ja no i Wałęsa... Można powiedzieć, 
że my nie byliśmy wykształceni, nie 
kończyliśmy studiów, ale myśmy  
w różnych okolicznościach pro-
wadzili tę walkę. Jeśli się ma takie 
struktury i takich ludzi i oczywiści 
potrafi się zarządzać, pracować 
wspólnie to można prawie każdą 
rzecz wygrać. Ponieważ jesteśmy 
w Nadarzynie, to muszę się odwo-
łać do własnego doświadczenia. Bo 
wtedy to był mój okręg wyborczy. 
Wtedy odbyliśmy dziesiątki, setki 
spotkań, byłem tutaj w Nadarzy-
nie. Jeździliśmy w Polskę, ponie-
waż część z nas była bardzo znana  
z podziemia, chociaż w telewi-
zji mówili o nas głównie gdy nas 
aresztowali. Mieliśmy szansę po-
kazać się, pojechać i porozmawiać 
z ludźmi. To była ciężka praca, nie 
mieliśmy takich możliwości jakie 
są teraz. Pamiętajcie! Polacy mogą 
być dumni, Wy też, chociaż nie brali-
ście w tym udziału, ale uczestniczyli  
w tym wasi ojcowie, mamy, dziadko-
wie. Możecie być dumni z Solidar-
ności. 

Wójt Dariusz Zwoliński

Ścianka Wolności - stworzona z puzzli podpisanych i opracowanych 
graficzne przez dzieci, młodzież i dorosłych z naszej gminy
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Obszerny materiał fil-
mowy z debaty dostępny 
jest na stronie Urzędu 
Gminy Nadarzyn w za-
kładce iTV Nadarzyn 
„Debata 30 lat wolności 
w Nadarzynie”. Zachę-
camy do zapoznania się  
z materiałem.

red.

Zbigniew Bujak - polski polityk 
i nauczyciel akademicki, działacz 
opozycji demokratycznej w czasach 
PRL, poseł na Sejm I i II kadencji. 
W 1980 zaangażował się w działal-
ność w opozycji demokratycznej, 
był współzałożycielem Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” w ZM Ursus 
w Warszawie. W latach 1980–1981 
zasiadał w Krajowej Komisji Poro-
zumiewawczej związku, następnie 
był członkiem prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
uniknął zatrzymania w sopockim 
Grand Hotelu, pozostawał następnie 
w ukryciu. Przewodniczył Regional-
nej Komisji Wykonawczej Regio-
nu Mazowsze NSZZ „S”, zasiadał  
w Tymczasowej Komisji Koordyna-
cyjnej. Był jednym z najdłużej ukry-
wających się członków tej organiza-
cji. Został aresztowany w maju 1986, 
zwolniono go we wrześniu tego sa-
mego roku na mocy amnestii. 
W 1989 uczestniczył w obradach 
plenarnych Okrągłego Stołu, nie 
wystartował w wyborach do Sej-
mu kontraktowego. Był też jednym  
z trzech (obok Andrzeja Wajdy  
i Aleksandra Paszyńskiego) zało-
życieli Agory S.A., m.in. wydawcy 

„Gazety Wyborczej”. W 1990 poparł 
kandydaturę Tadeusza Mazowieckie-
go na prezydenta. 

Zbigniew Piotr Janas - polski po-
lityk, działacz opozycji w PRL, po-
seł na Sejm X, I, II i III kadencji. 
W latach 1978–1980 był współpra-
cownikiem Komitetu Samoobrony 
Społecznej „KOR”. W 1980 wstąpił 
do „Solidarności”, kierował związ-
kiem w Ursusie. Od 1981 wchodził 
w skład Komisji Krajowej. W cza-
sie stanu wojennego ukrywał się, 
zasiadał w podziemnych władzach 
związku. W latach 1985–1989 był 
działaczem podziemnej Solidarności 
Polsko-Czechosłowackiej, a w 1989 
założycielem Solidarności Polsko-
-Węgierskiej. W drugiej połowie 
lat 80. pracował w Spółdzielni Pra-
cy Unicum, był też założycielem  
i udziałowcem Loran CKM Sp. z o.o. 
Od 1989 do 2001 pełnił funkcję po-
sła na Sejm X, I, II i III kadencji, w 
2001 nie uzyskał reelekcji. Należał 
do Ruchu Obywatelskiego Akcja De-
mokratyczna, Unii Demokratycznej, 
Unii Wolności i Partii Demokratycz-
nej – demokraci.pl. 

Prof. Adam Strzembosz - polski 
prawnik, sędzia, profesor nauk praw-

nych, wiceminister sprawiedliwości 
(1989–1990), pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego i przewodniczący Try-
bunału Stanu (1990–1998). Kawaler 
Orderu Orła Białego. Po 1980 zaan-
gażował się w organizację niezależ-
nych struktur związkowych w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości. Został 
wybrany do prezydium Komisji Ko-
ordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, 
przewodniczył Komisji Zakładowej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
a ponadto wszedł w skład zarządu 
Regionu Mazowsze. Był też delega-
tem na I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 
gdzie został wybrany do Krajowej 
Komisji Rewizyjnej. Po wprowadze-
niu stanu wojennego został odwoła-
ny ze stanowiska sędziego Sądu Wo-
jewódzkiego, a kilka dni później ze 
stanowiska docenta w IBPS. 
W latach 80. uczestniczył w pracach 
Centrum Obywatelskich Inicjatyw 
Ustawodawczych Solidarności.  
W latach 1982–1989 był wykładow-
cą Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Jednocześnie współpracował 
z podziemnymi strukturami „Soli-
darności”. Podczas obrad Okrągłego 
Stołu został przewodniczącym pod-
zespołu ds. prawa i sądów, a następ-
nie pełnił funkcję przewodniczącego 
komisji prawa i sprawiedliwości Ko-
mitetu Obywatelskiego przy Prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarność” 
Lechu Wałęsie. We wrześniu 1989 
został powołany przez premiera Ta-
deusza Mazowieckiego na stanowi-
sko podsekretarza stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwości. W lipcu 1990 
objął stanowisko sędziego Sądu Naj-
wyższego, po czym decyzją Sejmu 
został wybrany na pierwszego pre-
zesa SN. Funkcję tę pełnił do 1998, 
będąc z urzędu również przewodni-
czącym Trybunału Stanu. 

wikipedia.org
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„Marsz po zdrowie” z przygodami, 
czyli WIELKIE lanie, a my na sianie...

Jak zwykle przepiękna pogoda 
przywitała uczestników 6 marszu 
w młochowskim parku im. Janusza 
Grzyba. Wtedy jeszcze nie wie-
dzieliśmy jak dynamicznie zmieni 
się aura. Pełni energii i zapału ru-
szyliśmy na rozgrzewkę zachwy-
ceni otaczającym nas parkowym 
krajobrazem. Instruktorzy bacznie 
obserwowali poczynania aktyw-
nych mieszkańców motywując do 
porządnej fizycznej „roboty”. Przed 
nami 8 km marszu w otulinach rezer-
watu Młochowski Łęg i Grąd. Czas 
na START! Wtedy niesieni prze-
czuciem jeszcze raz spojrzeliśmy  
w niebo,”chłopaki jest pięknie niebo 
błękitne jak Adriatyk”, ale... spraw-
dzamy jeszcze raz pogodę, pierw-
sze burze godz. 16.00. Bezpiecznie 
można ruszać. Dotarliśmy do stawu 
w Krakowianach. Uśmiechnięci po-
zytywnie zmęczeni, mamy do celu 
Zagrody w Ojrzanowie około 1.6 

km. Nagle  
z nieba ze-
szły monsu-
nowe chmu-
ry, 3 godziny 
przed cza-
sem... Szyb-
ki telefon 
po autokar. 
E W A K U -
ACJA! wte-
dy wszyst-
ko jeszcze 
wygląda ło 

złudnie dobrze... Kierowca w mig 
przyjechał po nas autokarem. Szyb-
ki „załadunek”, dojeżdżamy do za-
grody i się zaczęło! Matka natura 
dała pokaz swojej nieokiełznanej 
siły. Szkwałowy wiatr, ulewna bu-

rza z piorunami, a my bezpiecznie 
podziwialiśmy pokaz „niebios” już 
na... sianie! 

Uprzejmie dziękujemy uczest-
nikom za pot i „łzy” po ciężkim 
fizycznym wycisku, instrukto-
rom Nordic Walking, ratowni-
kowi - Mati dzięki, kierowcom 
autokarów, Panu „foto” za kapi-
talne zdjęcia, Pani Dorocie, któ-
ra jak zwykle wspaniale wręcz 
rodzinnie ugościła nas w magicz-
nej Zagrodzie Ojrzanów.

Małgorzata Sałagan - Zimny 
Menadżer Sportu 

Marcin Rybicki - Specjalista ds. 
Sportu i Rekreacji
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Podsumowanie roku szkolnego  
2018/2019 w gminie

W dniu 19 czerwca br. zakończył 
się oficjalnie rok szkolny 2018/2019. 
Ponad 2600 uczniów z placówek  
z terenu Gminy Nadarzyn rozpoczę-
ło upragnione wakacje.  Jest to doby 
czas na krótkie podsumowanie mi-
jającego roku.

W mijającym roku szkolnym, 
po raz pierwszy do szkół wróciły 
klasy VIII. W kwietniu br. po raz 
pierwszy uczniowie pisali egzamin 
ósmoklasisty, który trwał trzy dni. 
Pierwszego dnia uczniowie zda-
wali egzamin z języka polskiego, 
drugiego - z matematyki, a trzecie-
go - z języka obcego nowożytnego. 
Egzaminy miały różną długość:  
z polskiego trwał 120 minut,  
z matematyki - 100 minut, a z języ-
ka obcego - 90 minut; dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami czas ten 
był wydłużony. W takiej formie eg-
zamin będzie przeprowadzony tylko 
przez trzy lata: w 2019, 2020 i 2021 
r. W 2022 r. egzamin będzie trwał 
cztery dni - uczniowie będą zdawali 
także z przedmiotu do wyboru (bio-
logii, chemii, fizyki, geografii albo 
historii). Przystąpienie do egzami-
nu ósmoklasisty jest obowiązkowe, 
a jego wynik ma znaczenie przy 
rekrutacji do wybranej szkoły po-
nadgimnazjalnej. Liczyły się także 
m.in. oceny na świadectwie. Wyniki 
egzaminów uczniów szkół z terenu 
naszej gminy przedstawiają się na-
stępująco, patrz tabela poniżej.

W tym roku szkolnym, 138 

uczniów klas III gimnazjum miesz-
czących się w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nadarzynie, którzy we 
wrześniu 2018 r. rozpoczęli naukę 
w klasach III, zakończyło edukację 
po raz ostatni w tym typie szkoły. 
Gimnazja po 20- latach działalności 
zakończyły swoją pracę. Wyniki, 
patrz tabela na stronie 15.

W roku szkolnym 2018/2019 
oprócz dużej liczby uczniów zda-
jących z wyróżnieniem znalazło się 
wielu, bo aż 49 uczniów kończą-
cych edukację z wyróżniającymi się 
osiągnięciami edukacyjnymi i spor-

towymi. Zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 49/2016 Wójta Gminy Nada-
rzyn z dnia 20 maja 2016 r. nagro-
dę I stopnia otrzyma  7 uczniów  
( SP Rusiec - 4 osoby,  SP Nadarzyn, 
LO – klasa gimnazjalna, SP Wola 
Krakowiańska – po 1 osobie), nato-
miast nagrody II stopnia otrzyma aż 
41 wychowanków ( SP Rusiec – 16, 
SP Nadarzyn – 6, LO – klasy gimna-
zjum – 12, SP Wola Krakowiańska – 
4, SP Młochów – 3).  Nagrodę Wój-
ta Gminy Nadarzyn przyznaje się 
na koniec roku szkolnego uczniom 
kończącym edukację w klasie VIII 
szkoły podstawowej i w klasie III 
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gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę Nadarzyn.

W gminnych przedszkolach i od-
działach przedszkolach odbyły się 
także uroczyste zakończenia roku 
szkolnego dla wszystkich grup 
przedszkolnych. Z tej okazji dzie-
ci pod czujną opieką pań przygo-
towały występy artystyczne, które 
wniosły nie tylko dużo humoru  
i uśmiechu, ale także łez wzruszenia. 
Moment ten był szczególnie wyjąt-

Szkoły były organizatorami, a tak-
że współorganizatorami licznych 
konkursów a wychowankowie pla-
cówek brali udział w rywalizacji 
na szczeblu szkolnym, gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim, kra-
jowym a także międzynarodowym, 
osiągając wysokie wyniki. Dużym 
sukcesem było zdobycie głównej 
nagrody w Ogólnopolskim Kon-
kursie Nauk Przyrodniczych „Świe-
tlik”, I miejsce w Ogólnopolskim 
Finale Igrzysk Dzieci w mini piłce 
czy III miejsce Mistrzostw Polski 
Juniorek w tenisie stołowym. Po-
nadto wielu uczniów zostało laure-
atami konkursów przedmiotowych, 
np.: w ogólnopolskim konkursie 
Galileo z języka polskiego, matema-
tyki czy chemii, w ogólnopolskim 
konkursie polonistycznym Alfik,  
w ogólnopolskim konkursie z ję-
zyka angielskiego „Memory Ma-
ster”, w ogólnopolskim konkursie 
Logicznego Myślenia, w Między-
narodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny”. Ponadto, tak jak 
w poprzednim roku szkolnym,  
w szkołach z terenu Gminy Nada-
rzyn realizowane były programy 

dodatkowe rozwijające wiedzę  
i umiejętności uczniów, w tym m.in.: 
„Fabryka zdrowia”, „Umiem pły-
wać”, „Angielski na każdym kroku - 
powszechna obecność j. angielskie-
go w codziennym życiu inspiracją 
do nauki”. Placówki uczestniczyły 
w projektach promujących zasady 
zdrowego stylu życia i żywienia, np. 
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, 
„Zdrowy Przedszkolak”, „Szkoła 

kowy dla 166 absolwentów, którzy 
na koniec edukacji przedszkolnej 
i zamknięcie pierwszego ważnego 
etapu życia otrzymały z rąk Pana 
Wójta pamiątkowe medale. Wszyst-
kim Absolwentom życzymy dużo 
sukcesów i radości we wznoszeniu 
się na następnych szczeblach edu-
kacji!

Pomimo oficjalnego zakończenia 
roku placówki przedszkolne nadal 
pracują.

W tym roku dyżur wakacyjny 
dla dzieci już uczęszczających 
do oddziałów przedszkolnych  
i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Nadarzyn prowadzą: Pu-
bliczne  Przedszkole w Nadarzy-
nie (od 1 lipca do 19 lipca 2019 r.) 
i Oddział Przedszkolny przy SP 
Rusiec (od 22 lipca do 9 sierpnia 
2019 r.).

Promująca Zdrowie” oraz z zakresu 
ekologii, czytelnictwa , np.: „Cała 
Polska czyta dzieciom”, czy też bez-
pieczeństwa poprzez zapoznanie się 
m.in. z zasadami ruchu drogowego.  
Należy tu podkreślić, że wszystkie 
te działania nie byłyby możliwe bez 
wielkiego zaangażowania ze strony 
grona pedagogicznego poszczegól-
nych placówek.
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Wzorem lat ubiegłych placówki 
oświatowe współpracowały z  GOS 
i GLKS  Nadarzyn.  W  ramach  tej  
współpracy np. w Publicznym  Przed-
szkolu w Nadarzynie prowadzone  
były  nieodpłatnie  dla  chętnych  
dzieci  zajęcia  ogólnorozwojowe  
z  elementami  tenisa  stołowego. 
Ponadto  bardzo  aktywnie  odby-
wała  się współpraca  z  instytucja-
mi  użyteczności  publicznej, m.in. 
Posterunkiem Policji, OSP Nada-
rzyn, NOK, Gminna Biblioteką 
Publiczną czy Straż Gminną, KPP 
w Pruszkowie, GODM „Tęcza” 
itp. Tym samym dzieci i młodzież 
miały możliwość uczestnictwa  

W związku z rozpoczętymi wakacjami życzymy wszystkim dzieciom  
udanego i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to czas na regenerację sił,  

zdobywanie nowych doświadczeń i przeżywanie ciekawych przygód. Jednocześnie 
przekazujemy podziękowania dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników admini-

stracji i obsługi za wysiłek pedagogiczny i wychowawczy oraz dla Rodziców,  
  którzy stanowią niezwykłe wsparcie w funkcjonowaniu naszych placówek.

Zakończenie roku szkolnego to 
czas podsumowań. W Szkole Pod-
stawowej w Woli Krakowiańskiej 
w tym roku dwóch uczniów klasy 
7 było stypendystami „Mazowiec-
kiego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych- 
najlepsza inwestycja w człowieka”. 
Realizowali oni projekty eduka-
cyjne z zakresu robotyki. Każdy  
z nich zbudował i zaprogramował 
robota. Nasi stypendyści  na zakoń-
czenie projektu opowiedzieli swo-
im szkolnym kolegom o pracy nad 
skonstruowaniem swoich urządzeń.  
i zaprezentowali je. Jeden z robotów 
bezbłędnie poruszał się w labiryn-
cie, drugi- odczytywał kody kolory-
styczne. Prezentacja stypendystów 
wzbudziła ogromne zainteresowa-
nie uczniów naszej szkoły. Niejeden 
z nich zamarzył, by pójść w ślady 
kolegów z 7 klasy. A jest taka moż-
liwość, bo niedługo rozpocznie się 
nabór wniosków do kolejnej edycji 
programu. Stypendystą może zostać 
uczeń  klasy 7, 8 lub liceum, ma-
jący bardzo dobre oceny (a takich  
w gminie Nadarzyn nie brakuje)  
i pomysł na własny rozwój. Otrzy-
muje on minimum 4500 zł, które 
może przeznaczyć na edukację  
i zakup potrzebnego sprzętu.

Tak o udziale w projekcie mówi 
Antoni Sosin, siódmoklasista ze 
Szkoły Podstawowej w Woli Kra-
kowiańskiej: Udział w projekcie 

przyniósł mi wiele korzyści. Przez 
pół roku mogłem uczestniczyć  
w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego. Nauczyłem się lepiej 
programować i obsługiwać systemy 
komputerowe i to, co, nie ukrywam, 
cieszy mnie najbardziej- mogłem ku-
pić własny komputer. Musiałem się 
też zmierzyć z publicznym wystąpie-
niem przed klasą, a nawet całą szko-
łą, gdy prezentowałem efekty swojej 
pracy. Było to dla mnie trudne, ale 
bardzo cenne doświadczenie. 
Dałem radę!”

Zapytany o to, jak zachęciłby 
swoich rówieśników do udziału  
w projekcie, z którym przecież 
wiąże się dodatkowa praca, An-
tek odpowiada: Zawsze warto się 
uczyć przede wszystkim dla samego 
siebie, ale jeśli dzięki temu można 
otrzymać takie stypendium, jakie ja 
otrzymałem, to z pewnością warto  
z tego skorzystać, szczególnie, gdy 
nie ma się zbyt zamożnej rodzi-
ny.  Gdyby nie udział w projekcie ja 
z pewnością jeszcze długo nie posia-
dałbym własnego komputera.

Jako opiekun stypendysty pra-
gnę zachęcić innych nauczycie-
li, by pomagali swoim uczniom  
w korzystaniu z programów stypen-
dialnych. Bez wątpienia motywują 
one naszą najzdolniejszą młodzież 
do rozwoju. Praca z uczniem zdol-
nym daje wiele satysfakcji. Uczeń, 
który otrzyma możliwość rozwoju- 

np. poprzez stypendium- rozwinie 
się, zrobi coś dla siebie ważnego,  
a naszą rolą jest go do tego rozwoju 
inspirować i motywować. Jeśli nasz 
uczeń podzieli się osiągnięciem  
z innymi uczniami, dla nich jest 
to również inspirujące. Mój przy-
kład pokazuje, że brak kompetencji  
w jakiejś dziedzinie- jestem nauczy-
cielem języka polskiego, a projekty 
moich podopiecznych dotyczyły ro-
botyki- nie zwalnia nas z obowiąz-
ku dawania naszym uczniom szansy 
rozwoju w tej dziedzinie, doceniania 
ich i wspierania. Można być opie-
kunem projektu, na którym się nie 
znamy-  nasza rola polega wtedy na 
inspirowaniu i motywowaniu ucznia 
do działania i tym samym samoroz-
woju. Uczeń zdolny- a tacy są sty-
pendyści tego programu- nie tylko 
rozwija się merytorycznie. Istotne 
jest również wzmacnianie jego po-
czucia wartości i budowanie doj-
rzałości, odpowiedzialności - a to 
przecież nasza rola jako nauczycieli 
i wychowawców.

Informacje o programie 
stypendialnym znajdują się na 

stronie Samorządu Województwa 
Mazowieckiego www. mazovia.pl 
w zakładce „Edukacja i sport”

Izabela Greszta

Projekty stypendialne uczniów z Woli Krakowiańskiej

w licznych  programach: „Bez-
pieczny Przedszkolak”, w lekcjach 
edukacyjnych w bibliotece czy też 
w spotkaniach muzycznych z fil-
harmonią. Dzięki współpracy z Ko-
mendą Powiatową w Pruszkowie 
zostały przeprowadzone warsztaty: 
„Bezpieczne zachowania w szkole, 
cyberprzemoc, odpowiedzialność 
prawna uczniów”, „Stop mowie 
nienawiści”, „Stop agresji w przed-
szkolu”. W ramach Nadarzyńskich 
Dni Profilaktyki i Zdrowego Try-
bu Życia odbyły się warsztaty pt. 
„Jak sobie radzić z depresją”. Ma-
jąc na uwadze kształtowanie odpo-
wiednich postaw patriotycznych 

dzieci i młodzieży, zapewniono 
im uczestnictwo w wydarzeniach 
związanych z obchodami, m.in.:  
z 30 rocznicy wyborów do Sejmu 
i Senatu RP, Konstytucji 3 Maja, 
Dnia Unii Europejskiej, Narodowe-
go Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada. Ponadto w ramach 
współpracy ze środowiskiem lokal-
nym wychowankowie z gminnych 
placówek uczestniczyli w marszu  
z okazji 15 rocznicy wstąpienia do UE 
i odśpiewali wspólnie „Odę do rado-
ści”.

Maria Aleksińska
Dyrektor Gminnego

Zespołu Oświatowego
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  
OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzy-
nie informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie 
wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do  
18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane 
przez rodzinę.

Terminy składania wniosków:
od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez 

stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS,

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście.

WAŻNE !!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 
1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku pra-
wo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 
2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest 
już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga: na wnioski złożone od dnia 1 października 
2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od 
miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowaw-
czego w wersji papierowej przyjmowane będą od  
1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 
pokój 133.

Terminy realizacji przyjętych wniosków:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze 
dziecko !) złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami:

w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypła-
ta następuje do dnia 31 października tego roku. (z wy-
równaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 
roku) 

w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ 
oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku.  
(z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień  
i październik 2019 roku) 

w okresie od dnia 1 października do dnia 31 paździer-
nika danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ 
oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku 
(prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia 
wniosku) 

w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada da-
nego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz 
wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 
(prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia 
wniosku) 

w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 
stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz 
wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego 
roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca zło-
żenia wniosku) 

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji 
papierowej będzie można pobierać w siedzibie 
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 
OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Terminy składania wniosków:

od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez 
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS,

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia do-
bry start w wersji papierowej będzie można pobie-
rać w siedzibie GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 
2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE  
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  
OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Terminy składania wniosków:

od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez 
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS,

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń  
rodzinnych w wersji papierowej będzie można 

pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 133  
od dnia 1 lipca 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
INFORMUJE
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ZDROWIE i URODA:
•  Salon Urody; ul. Młochowska 
137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 
10% karnet na solarium. I założenie 
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 
906  

• Salon Urody - Studio 
Fryzur,ul. Młochowska 137, 
Rozalin; 5% ogólny zakres usług 
gratisy przy zakupie kosmetyków 
po wybraniu usługi koloryzacji.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .
 

• Salon Fryzjerski Marzena  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług
• Salon Piękności Eli 

ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5% 
ogólny zakres usług.

KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących 
tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka pro-
szeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy 
przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy  
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny (parter, pokój 108) 
w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posia-
daczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadar-
zyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka 

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

 • ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę 
Nadarzyniaka  korzystające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia 
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zni-
żek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć 
osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@
nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem.  Lista punktów wyznaczonych przez 
ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny hala 
główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, 
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usy-
tuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum 
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 
pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlo-
wy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlo-
wy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 
1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

USŁUGI:
• WIDOK Z NIEBA, ul. 
Młochowska 50, Rozalin; tel. 
506 907 807; 5 % filmowanie z 
powietrza jakość 4k, 5 % zdjęcia 
z powietrza jakość 4k, 10 % sesje 
ślubne z powietrza, 5 % usługi 
dronem. www.widokznieba.pl
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;  
tel. 511 929 559; 5 % budowa in-

• Centrum Depilacji Laserowej; 
ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10% 
depilacja laserowa, 15% fotoodmła-
dzanie,15% terapia trądziku.

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 1 i 2

Koszt pasażera 
[zł]

Koszt pasażera 
[zł]

dopłata
gminy

dopłata
gminy

imienny

imienny

30
dniowy

90
dniowy

90
 dniowy

30
dniowy

N

U

N

N

N

U

U

U

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 2

120
60

330

165

30

60

65

130

20

40

106

212

36

72

135

70
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stalacji gazowej
• Family Company. Usługi 
hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik 
ul. Warszawska 1d, Nadarzyn, 5 % 
zestawy obiadowe, 5 – 10 % imprezy 
okolicznościowe .   
• PTU WLAN-TECH PLUS ul. 
Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% 
łącze internetowe 8/512;  8% łącze 
internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy 
Sławomir Ossowski, ul. Błońska 
62, Nadarzyn. Montaż i serwis 
komputerów stacjonarnych 10%, 
serwis laptopów 5%.
• Majic Dekoracje,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby dekoracyjne, farby 
antykorozyjne, lakiery i impregnaty 
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 
5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia 
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z 
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów; 
www. admar-budownictwo.pl: tel. 
791 559 291; 
5% usługi 
remontowe, 7% 
usługi wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa 
1 Nadarzyn. 100 % nadzory autorskie 
realizowanych projektów na terenie 
Gminy Nadarzyn 
• MG www.mg-rolety.pl;. al. 
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety 
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw 
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka 
Artystyczna
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10 
% upominki; 5 % świece; 10 % kwia-
ty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% 
prace remontowo - wykończenio-
we, budowa domów, prace ziemne 
koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sie-

SKLEPY:
• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy 
WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. 
Poniatowskiego 8, 
Nadarzyn; 5% okulary 
korekcyjne.
• IMBRYK,  
Pl. Poniatowskiego 
40a, Nadarzyn; 10 % herbaty; 5% 
kawy.
• „Klasyka” Centrum Mody; al. 
Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież 
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
•Artykuły Przemysłowe „Pawilon” 
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.  

Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I 
SPORT: 

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.
facebook.com/osrodek.medincus.
nadarzyn. 10 % hala sportowa: kręgle, 
kort do Squash’a. kort tenis ziemny, 
boisko piłka nożna, boisko siatkówka 
i koszykówka. 10% Rekreacja na 
powietrzu: jazda konna, boiska do 

EDUKACJA:
• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum 
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia 
muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, 
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia 
dodatkowe.
• Przedszkole Niepubliczne
7 Krasnoludków,
 al. Kasztanowa 88, Młochów; 
www.7krasnoludkow.edu.pl; tel. 
517 070 777; 50% 
wpisowe; 5% 
czesne.
• Żłobek Happy, 
ul. Komorowska 
71, Nadarzyn; 
60% wpisowe; 8% czesne.

• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy 
wod-kan., przyłącza gazu oraz wyko-
nanie operatu wodnoprawnego.

piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis 
ziemny, boisko + sprzęt do gry w 
minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy: 
szkolenia/konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. 
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie 
dotyczy karnetów.
•  Gminny Ludowy Klub Sportowy, 
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa 
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 
30% składki członkowskie 5% obozy 
sportowe organizowane przez GLKS, 
5% zakup sprzętu sportowego w firmach 
będących partnerami technicznymi 
GLKS.
• Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 
50% wstęp na imprezy organizowane  
przez GOS. 
• Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul. 
Sitarskich 4; 10% treningi Karate 
Kyokushin.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% 
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną 
osobę).
• Fundacja im. Borchardta, 
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla 
minimum 3 osób. 

ci komputerowe i serwis oraz dostawa 
sprzętu komputerowego; 10% systemy 
monitoringu oraz systemy alarmowe. 
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul. 
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10% 
naprawy mechaniczne, 5% części do 
napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Ka-
towicka 213, 05-830 Nadarzy; 20% 
światłowodo-
we internetowe 
przyłacze, 10% 
łącze światłowo-
dowe 100/200 
Mbps, 10% łącze światłowodowe 
200/200 Mbps, 15% łącze światło-
wodowe 300/300 Mbps
KTD Sp. z o.o. ul. Grodziska 7, 05-
830 Stara Wieś, 8% na zakup wiodą-
cych marek części samochodowych.
Family Company D.R. Zakrzew-
scy Sp. z o.o. ul. Zielonej Łąki 34, 
05-830 Nadarzyn, 8% na usługi księ-
gowe
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Piknik Rodzinny na stałe wpi-
sał się w kalendarz imprez gmin-
nych. Organizatorzy XI Pikniku 
Rodzinnego, a byli nimi Gminne 
Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe 
„Tęcza”, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych, Nadarzyński Ośrodek 
Kultury, Urząd Gminy i Parafia 
Rzymskokatolicka pw. św. Kle-
mensa w Nadarzynie,  ponownie 
zapewnili mieszkańcom naszej 
gminy, i nie tylko, wiele atrakcji. 
Znowu mogliśmy liczyć na zaan-
gażowanie wielu osób, instytucji  
i firm. Byli z nami: Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Nadarzyn (ostry dy-
żur literacki, bookcrossing, wysta-

wa z okazji 200. rocznicy urodzin 
Stanisława Moniuszki), Caritas (lo-
teria fantowa), dmuchańce (zjeż-
dżalnia duża, plac zabaw, gladia-
torzy), Firma Hetman (warsztaty 
artystyczne: cuda z papierowej wi-
kliny, torby przyjazne naturze,  het-
mańskie miecze, ogrody z recyklin-
gu , wybijanie monet),  food truck 
(lody, gofry, napoje), fotobudka 
(pamiątkowe zdjęcia), GODM 
„Tęcza” (wystawa prac - VI Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny „Bar-
wy dzieciństwa - cztery pory roku  
z seniorami”), Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej (porady pracow-
ników działu świadczeń rodzin-
nych i pomocy środowiskowej), 
Gminny Ośrodek Sportu (ścianka 
wspinaczkowa), Matplaneta (ćwi-
czenia z umiejętności logicznego 
myślenia), Nadarzyński Ośrodek 
Kultury (malowanie buziek), Nada-
rzyński Szczep Drużyn Harcer-

skich  i Zuchowych „Wataha” im. 
Żołnierzy Wyklętych (kawa, herba-
ta, kiełbaski  z  grilla), namiot pro-
filaktyczny (tym razem można było 
uzyskać bezpłatne  konsultacje od 
specjalistów z terenu gminy Nada-
rzyn, m.in. psychologa dziecięce-
go, Komendanta Straży Gminnej, 
policjanta z Komisariatu Policji  
w Nadarzynie oraz członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych  
w Nadarzynie), Ochotnicza Straż 
Pożarna z Nadarzyna (przypomnie-
nie zasad udzielania pierwszej po-
mocy przed wakacjami), Odnowa 
w Duchu Świętym (quiz biblijny, 
lemoniada, mrożona kawa, ciasto), 

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 
(zabezpieczenie medyczne Pikni-
ku), Pizzeria Margarita (najlepsza 
pizza w mieście), Przedstawiciele 
Fundacji DKMS Polska z rejo-
nu Nadarzyna (rejestracja poten-
cjalnych dawców szpiku), stoisko  
z rękodziełem, stoisko z zabaw-
kami, Straż Gminna (koło fortuny  
z nagrodami, zawody w rzucie lot-
kami do tarczy,  dla najmłodszych 
malowanie farbkami na streczu 
oraz kolorowanki, strzelanie piłką 
do bramki w alkogoglach, prezen-
tacja radiowozu i sprzętu do odła-
wiania i transportu zwierząt).

Część artystyczną XI Pikni-
ku Rodzinnego rozpoczął występ 
dzieci z  Przedszkola Niepublicz-
nego Jupik. Następnie Nadarzyński 
Ośrodek Kultury, z okazji swoje-
go 20-lecia, zapewnił piknikowi-
czom bogaty program artystycz-
ny. Na scenie zaprezentowali się:  

XI Piknik Rodzinny
Młodzi Duchem, NOK Pęd Band, 
baletniczki oraz poszczególni 
soliści. Ponadto swoją obecno-
ścią zaszczyciła nas także Orkie-
stra Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nadarzynie. Tym razem pod ba-
tutą  p. Mariusza Zarasia. Główną 
atrakcją Pikniku był X Nadarzyń-
ski Bieg Rodzinny o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn p. Dariusza Zwo-
lińskiego. Rozgrzewkę przed bie-
giem poprowadzili nadarzyńskie 
zuchy i harcerze. Wśród zawodni-
ków tego wyjątkowego biegu, co 
roku widzimy zarówno starszych  
i młodszych członków rodzin: trzy 
pokolenia - dziadków, rodziców  
i wnuków aktywnie spędzają czas. 
Cieszymy się, że tym razem  też 
tak było. Należy wspomnieć, że  w 
tym roku gościliśmy w Nadarzynie 
zaprzyjaźnionych seniorów z Gmi-
ny Lubartów. Dziękujemy, że byli-
ście z nami. Tradycyjnie po biegu 
uhonorowani zostali: najmłodszy  
i najstarszy uczestnik, trzy najlicz-
niejsze rodziny oraz zwycięzcy  
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych (a było ich aż 14) i kla-
syfikacji generalnej. Wśród wszyst-
kich uczestników biegu rozloso-
wano nagrody ufundowane przez 
Gminę Nadarzyn, Kwiaciarnię Su-
chy Badyl, Atelier Rzęs by Julka 
M. Borowska, Pizzerię Margarita, 
Touch & Relaks, Śliwiński Sports  
i Peartl Wash. Nad bezpieczeń-
stwem biegaczy czuwali Policjanci 
z Komisariatu Policji w Nadarzy-
nie, Strażnicy Gminni oraz Straża-
cy  z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nadarzynie. Wszystkim Uczest-
nikom Biegu GRATULUJEMY!!!

Zorganizowanie takiej imprezy 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
zaangażowanie i chęci wielu 

osób, dlatego Wszystkim  
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

 za współpracę.  
Mamy to szczęście, że otaczają 

nas same życzliwe osoby.

 Do zobaczenia już za rok. 

W imieniu Organizatorów
Agata Sierputowska

p.o. Dyrektor 
GODM „Tęcza”
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W dniu 18 czerwca 2019 roku 
odbyła się uroczysta inauguracja 
VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki  
i Zdrowego Stylu Życia. W tym 
roku wychodząc naprzeciw zgłasza-
nym potrzebom podjęliśmy tematy-
kę zdrowego odżywiania, zbilanso-
wanej diety, wpływie szkodliwych 
substancji na nasze zdrowie fizycz-
ne i psychiczne.

Gościem specjalnym była Pani 
Katarzyna Bosacka - dziennikarka, 
autorka i scenarzystka programów 
telewizyjnych i edukacyjnych. Au-
torka wielu książek kulinarnych, 
poradnikowych, zakupowych.  Lau-
reatka licznych nagród: Telekame-
ry (2014); Kryształowego Pióra 
przyznawanego dziennikarzom na-
ukowym; Lauru Ekoprzyjaźni za 
wybitne zasługi na rzecz edukacji 
ekologicznej i prozdrowotnej w Pol-
sce, a także głównej nagrody Urzędu 

VII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
Katarzyna Bosacka – dzien-

nikarka, autorka i scenarzystka 
programów telewizyjnych i edu-
kacyjnych, specjalistka od zaku-
pów spożywczych i wszelakich, 
niestrudzona bojowniczka o prawa 
konsumenckie. Jedna z założycie-
lek „Wysokich Obcasów” dodatku 
dla kobiet do Gazety Wyborczej, 
przez trzy lata ich korespondent-
ka w Waszyngtonie. Od siedmiu 
lat współtworzy i prowadzi w TVN 
Style kultowy już dzisiaj program 
„Wiem, co jem” oraz „Wiem, 
co kupuję„. Wcześniej pisała  
i prowadziła wraz z Klaudią Car-
los program „Salon piękności”, 
cykl w Dzień Dobry TVN „Bo-
sacka cudnie chudnie”, a będąc 
w czwartej ciąży – program dla 
młodych matek „O, matko!”. Au-
torka wielu książek kulinarnych, 
poradnikowych, zakupowych. 
Matka karmiąca i kupująca, wraz 
z mężem Marcinem, ambasado-
rem RP w Kanadzie, wychowują 
czwórkę dzieci. Przez trzy ostat-
nie lata promowała w Kanadzie 
nowoczesną kuchnię polską, któ-
ra – jak twierdzi – nie ma sobie 
równych w naszej części świata. 
 
Jest laureatką licznych nagród: Te-
lekamery (2014); Kryształowego 
Pióra przyznawanego dziennika-
rzom naukowym; Lauru Ekoprzy-
jaźni za wybitne zasługi na rzecz 
edukacji ekologicznej i prozdro-
wotnej w Polsce, a także głównej 
nagrody Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów w konkursie 
„Libertas et Auxilium” za najlep-
szy program poświęcony ochronie 
konsumentów.

Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w konkursie „Libertas et Auxi-
lium” za najlepszy program poświę-
cony ochronie konsumentów. 

Uczestnicy spotkania otrzymali 
wiele cennych porad – a wszystko 
w pozytywnej atmosferze i dobrej 
energii, którą zapewniała Katarzyna 
Bosacka i organizatorzy. Przybyli 
goście mieli również możliwość de-
gustacji zdrowych produktów przy-
gotowanych wspólnie przez pra-
cowników GODM Tęcza i GOPS 
– promując jednocześnie pro ekolo-
giczną ideę - posiłek bez plastików. 

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym uczestnikom i zachęcamy 
Państwa do udziału w kolejnych 
wykładach otwartych w ramach 
Nadarzyńskich Dni Profilaktyki.

Na zdjęciu: Katarzyna Bosacka 
oraz współorganizatorzy.

W niedzielę 2 czerwca 2019 
roku w Kostowcu przy Parafii pw. 
NMP Wspomożenia Wiernych od-
był się V Piknik Rodzinny. Wy-
darzenie to powstało z inicjatywy 
mieszkańców i organizowane jest 
wspólnie z Parafią w Kostowcu. 
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą  
w kościele, którą poprowadził ks. 
proboszcz Ludwik Nowakowski 
wraz z młodzieżą. Na uczestników 
pikniku czekało wiele atrakcji m.in. 
dmuchańce, zawody strzeleckie, 
możliwość przejażdżki motorem, 
piłka siatkowa oraz pyszne potra-
wy: grill, ciasta, napoje. W tym roku 
Organizatorzy zaprosili do udziału 
również Pełnomocnika Wójta ds. 
uzależnień. Przygotowane zostało 
stoisko informacyjne, przy którym 
mieszkańcy mogli pobrać materia-
ły profilaktyczne z zakresu różnych 
kampanii m.in. Postaw na rodzinę, 

Masz we mnie wsparcie, Szkoda 
Ciebie na takie patoklimaty, Dopa-
lacze-powiedz STOP, a także prze-
kazana zosta-
ła informacja 
o bezpłatnej 
ofercie Pun-
ku Konsul-
t a c y j n e g o 
przy GKRPA 
i Nadarzyń-
skich Dniach 
Prof i lakty-
ki, aplika-
cji Krajowa 
mapa zagro-
żeń bezpie-
c z e ń s t w a  
i ulotki Dzielnicowy Bliżej Nas, 
które otrzymaliśmy z Komisariatu 
Policji w Nadarzynie. Krystyna Masłowska

Pełnomocnik Wójta 
 ds. uzależnień  

Piknik Rodzinny w Kostowcu
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Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska

SG Nadarzyn

Napawa wielkim optymizmem to, 
że wreszcie zakręcamy kurek z bez-
domnością zwierząt w naszej Gmi-
nie. Nie stanie się to od razu, ale 
już się dzieje i nie byłoby możliwe, 
gdyby nie zmiana myślenia, zrozu-
mienie jak dużym i ważnym pro-
blemem jest bezdomność zwierząt  
w ogóle, i że jest to problem, któ-

ry dotyczy nas wszystkich. Dopóki 
każdy z nas nie odpowie sobie na 
pytanie, na czym polega odpowie-
dzialność za drugą, czującą istotę  
i nie zrozumie, że wszyscy w rów-
nej mierze jesteśmy zobowiązani do 
niesienia pomocy, tym którzy sami 
o nią nie poproszą, nie ruszymy  
z miejsca. Jako jedyny słuszny kie-
runek zapobiegania bezdomności, 
traktujemy kastrację i znakowanie 
zwierząt właścicielskich oraz kotów 
wolno żyjących, na tym się kon-
centrujemy. Już niedługo ponownie 
ruszymy z akcją kastracji zwierząt 
właścicielskich, na którą przyznane 
zostały dodatkowe środki finanso-
we. Aby działać kompleksowo roz-
szerzamy program opieki nad zwie-
rzętami o nowe zadania.

Uruchamiamy Projekt  
„Pokonać Bezdomność”
Projekt ma charakter nowatorski, 

uzupełniający wobec ustawowych 

obowiązków samorządów gmin  
w zakresie przeciwdziałania i roz-
wiązywania problemu bezdomności 
zwierząt. Głównym celem jest roz-
wiązywanie problemu bezdomności 
zwierząt poprzez aktywizację 
społeczną, rozwój wolontaria-
tu oraz inspirowanie i wspar-
cie działań nakierowanych na 

niesienie pomocy oraz 
szeroko pojętą ochronę 
zwierząt żyjących na te-
renie Gminy Nadarzyn. 
Nowatorskim rozwiąza-
niem w tym obszarze, 
jest zapewnienie opieki 
bezdomnemu zwierzę-
ciu poprzez umieszcze-
nie psa lub kota w tzw. 
Domu Tymczasowym.

W ramach Projektu 
realizowane są następu-
jące działania: zapew-
nienie zwierzęciu opieki  
w Domu Tymczaso-
wym; zapewnienie 
zwierzęciu karmy oraz 
opieki weterynaryj-
nej, w tym wykonanie 
zabiegu kastracji oraz elek-
tronicznego znakowania, 
aktywne poszukiwanie do-
tychczasowego właściciela,  
a w przypadku jeśli się nie od-

najdzie, szukanie nowego opiekuna 
oraz przekazanie do adopcji.

W obecnej chwili opiekujemy się 
10 psami w domach tymczasowych, 
w tym mamą Dianką, rekordzistką  
z 8 szczeniakami, które już teraz 
polecają się do adopcji. Cztery psy 
i kilkanaście kotów znalazło cu-
downe domy. Od początku naszego 
działania na rzecz zwierząt w Gmi-
nie Nadarzyn, żaden pies nie wyje-
chał do schroniska. Nie zapomina-
my też o 13 psach z terenu naszej 
gminy, które w latach 2016-2019 
trafiły do schroniska i wciąż czeka-
ją w nim, na swoją szansę. Wśród 
nich staruszek Kapar i Mini, malut-
ka psia osóbka, których ogłoszenia 
znajdziecie poniżej. Aktywnie szu-
kamy im domów, czego dowodem 
jest malutka Rzepka, która po pół 
roku schroniskowej niewoli, od kil-
ku tygodni śpi na kanapie.

Zachęcamy wszystkich Pań-
stwa do współpracy. Pomóc moż-

na na wiele sposobów, ogłaszając 
zwierzęta szukające domów, da-
jąc dom tymczasowy, wspierając 
realizowane przez nas działania 
 i inicjatywy.

Czekamy na Was!
Zwierzyna z Nadarzyna

Straż Gminna w Nadarzynie
Pl. Poniatowskiego 52

Tel. 501 804 797

Drodzy Mieszkańcy!
Czas na zmiany!
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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

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn 

3.05.2019 r.
Wyjazd zastępu do pochylonej 

linii telekomunikacyjnej nad ulicą 
Pruszkowską. Nasze działania pro-
wadzone w godzinach wieczornych 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia.

4.05.2019 r.
Wyjazd dwóch zastępów do palą-

cego się składowiska drewna przy 
domu jednorodzinnym w Rozali-
nie. Na miejscu obecne były tak-
że jednostki OSP Młochów, PSP 
Pruszków oraz Policja. Działania 
prowadzone w godzinach nocnych.

11.05.2019 r.
Wyjazd dwóch zastępów do pa-

lących się odpadów na terenie 
sortowni firmy HETMAN. Nasze 
działania polegały min. na ugasze-
niu, przelaniu oraz rozgarnięciu po-
gorzeliska i oddymieniu hali skła-
dowiska. Na miejscu obecne PSP 
Pruszków oraz Policja. Działania 
prowadzono w godzinach nocnych.

14.05.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-

ków wypadku dwóch aut, osobo-
wego oraz busa, na wiadukcie przy 
węźle Nadarzyn. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odcięciu akumulato-
rów, udzieleniu pierwszej pomocy 
dwóm osobom poszkodowanym 
oraz uprzątnięciu jezdni z pla-
stików, szkieł oraz neutralizacja 
plamy ropopochodnej. Na miej-
scu obecne były dwa zastępy PSP 

Pruszków, OSP Młochów, OSP 
Falenty, dwie załogi Policji WRD 
Pruszków oraz dwie karetki Pogo-
towia Ratunkowego. 

15.05.2019 r.
Wyjazd zastępu do pochylonego 

drzewa nad ulicą Błońską w Nada-
rzynie. Nasze działania polegały na 
usunięciu drzewa przy pomocy piły 
spalinowej. 

23.05.2019
Wyjazd zastępu do pompowania 

wody po intensywnych opadach 
deszczu. Działania podjęto po połu-
dniu. Przez kilka godzin działaliśmy 
w różnych miejscach na terenie ca-
łej gminy Nadarzyn usuwając wodę  
z zalanych garaży oraz budynków. 

24.05.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-

ków kolizji dwóch aut osobowych 

na terenie WARSAW PTAK EXPO. 
Nasze działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
neutralizacji plamy ropopochod-
nej. Na miejscu obecne były PSP 
Pruszków oraz Policja WRD Prusz-
ków. Działania prowadzone były   
w godzinach porannych.

Dwie godziny później zostaliśmy 
zadysponowani do usunięcia wody  
z zalanej piwnicy na ulicy Jaworo-
wej w Nadarzynie. Nasze działania 
polegały na wypompowaniu zale-
gającej wody do pobliskiej rzeki. 

W godzinach wieczornych zosta-
liśmy wezwani do kolizji dwóch 
aut osobowych na drodze serwi-
sowej przy firmie Tulipan Park. 
Nasze działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
neutralizacji plamy ropopochodnej 
oraz uprzątnięciu jezdni z plasti-
ków oraz szkieł. 

Czytaj na bieżąco na naszym profilu na fb
https://www.facebook.com/OSPNadarzyn/
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Profesjonalna opieka medyczna nad osobą, chorą, 
niesamodzielną, niepełnosprawną. 

Tel. 663 666 822

Pracownia protetyczna w Nadarzynie,
ul. Wrzosowa 8

Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219

Dziewczyna 42 lata, szuka pracy od września, od pon. do 
piątku, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, umo-
wa o pracę, Nadarzyn lub okolice. 20 lat doświadczenia 
w sprzedaży, obsłudze klienta, logistyce, biurze, obsługa 

dokumentów, zamówienia towaru. Tel. 780 131 053

Sprzedam działkę: 1295 m kw.; 2787 – Urzut, ul. 
Łączna, tel. 505 987 404

Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa; 
 tel. 506 980 271
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Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni  
elektromechanika, mechanika,  

oraz pomoc mechanika. tel.602 765 845

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace  
porządkowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza 

kanalizacyjne od budynku do  studzienki. Drenaże  
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.  

tel. 511 289 481

ARCZI REMONTY.
 Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie,  

szpachlowanie, panele, listwy wykończeniowe.
Bardzo konkurencyjne stawki.

Tel. 693 138 244

Anteny TV 
montaż, ustawianie,  

naprawy, serwis. 
tel. 883 997 800
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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

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

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

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna  
w dni powszednie czynna codziennie  

rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.  

Tel. 22 739 76 20

Pani Barbarze Golenko
 

wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci 

Męża
składa Dyrekcja i Pracownicy

SPGZOZ

Jak już wcześniej informowaliśmy od kwietnia do 
grudnia 2019 roku na terenie naszej gminy realizowa-
ny jest Projekt „Caritas-Senior”.  Organizatorami są: 
Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Warszawskiej na-
tomiast partnerami i realizatorami:  Caritas przy para-
fii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Gminne Ognisko 
Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Działania podejmowane w ramach projek-
tu związane są z rozwijaniem pokoleniowych  
i międzypokoleniowych więzi lokalnych poprzez eduka-
cję historyczną, regionalną, poznawanie i pielęgnowanie 
lokalnych historii, obyczajów, tradycji. 

W maju - seniorzy, młodzież, wolontariusze, księża – 
uczestniczyli w spotkaniu „Spacerkiem na majówkę”, 
które odbyły się w Nadarzynie, Rozalinie i w Bielinach. 
Po spotkaniu był czas na wspólny posiłek.

W Nadarzynie wysłuchaliśmy bardzo ciekawej historii 
opowiedzianej nam przez Panią Mariannę – okazało się, 
że kapliczki, drzewa, a nawet kamienie kryją w sobie hi-
storię ludzi, którzy związani byli z tym terenem. Historia 
ta została zarejestrowana i po zakończeniu projektu bę-
dziemy chcieli ją Państwu przedstawić. 

Natomiast w czerwcu uczestnicy projektu brali udział  
w dwóch wydarzeniach: Pikniku Rodzinnym w Nadarzy-
nie organizowanym przez GODM Tęcza oraz w spotkaniu  
pt. „Puszczanie wianków” w Młochowie. 

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom tych spotkań, 
księżom proboszczom: ks. Andrzejowi Wieczorkowi, 
ks. Romanowi Tupajowi, ks. Ludwikowi Nowakow-
skiemu oraz  ks. Jerzemu Jędrzejewskiemu i  ks. Sta-
nisławowi Wroniewiczowi za zaangażowanie i życzli-
wą obecność.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Zwolińskiemu Wój-
towi Gminy Nadarzyn i Panu Bogdanowi Malionow-
skiemu Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego 
wraz z Pracownikami za wspieranie projektu.

Krystyna Masłowska 
Kierownik GOPS

Projekt „Caritas - Senior”
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Czym jest procedura 
„niebieskiej karty” ?

Konsultacje indywidualne

Prawne konsultacje indywidu-
alne odbywają się w siedzibie Po-
gotowia. Zapisy na konsultacje  
w poradni prawnej prowadzi sekre-
tariat pod numerem telefonu 22 824 
25 01.

Prawnicy Ogólnopolskiego Po-
gotowia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia” udzie-
lają porad przez telefon, w cza-
sie spotkań indywidualnych oraz  
poprzez e-mail. Klienci Pogoto-
wia mogą uzyskać pomoc m.in.  
w zapoznaniu się z przysługują-
cymi prawami, znalezieniu wła-
ściwych rozwiązań prawnych czy 

napisaniu odpowiedniego pisma do 
sądu, instytucji czy urzędu.

Dyżur prawny w ramach  
Poradni Telefonicznej  

„Niebieskiej Linii”

Infolinia przeznaczona jest dla 
wszystkich osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, w tym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób do-
świadczających przemocy w rodzi-
nie oraz jej świadków.

Listowne porady prawne

Aby uzyskać poradę prawną na-
leży pisać na adres: Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie „Niebieska Linia”  
ul. Korotyńskiego 13 02−121 War-
szawa.

Oferta Punktu Konsultacyjnego 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej
Dyżury stałe

Porady prawne przez e-mail
Aby uzyskać poradę prawną na-

leży pisać na adres: prawnicy@
niebieskalinia.pl Ten adres poczto-
wy jest chroniony przed spamowa-
niem. Aby go zobaczyć, konieczne 
jest włączenie obsługi JavaScript. 

Numer Poradni
 Telefonicznej
(22) 668 70 00

Działalność Poradni Telefonicz-
nej dofinansowana jest ze środków 
kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło: http://www.niebieska-
linia.pl/6169-szukasz-pomocy-
-prawnej.

Porady udzielane są  
bezpłatnie.

Specjalista Stałe dni
konsultacji Godzina Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta 
ds. uzależnień wtorki 16.15 - 18

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym 
w dniach i godzinach przyjęć 

tel.(22) 729 82 74 
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)

tel. (22) 739 73 11

Psycholog
 Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17 - 19
10 - 13

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym      
w dniach i godzinach przyjęć  

tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy
 Beata Nasiadka

25.07.2019

08.08.2019

22.08.2019

16 - 20
W Gminnym Ognisku Dziecięco- 

Młodzieżowym Tęcza 
(pon.-pt. 9.00-17.00) 
tel. (22) 739 73 11

Psychoterapeuta / specjalista 
ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

piątki 16 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20

pon.9.00-17.00
wt.-czw. 8.00 – 16.00

pt.8.00-15.00

Prawnik wtorki Od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20

pon.9.00-17.00
wt.-czw. 8.00 – 16.00

pt.8.00-15.00
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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:

Zuckerman P.: Pochowani w nie-
bie. Niezwykła historia Szerpów  
i największej tragedii na K2

Wiele relacji z wy-
praw wysokogór-
skich opisuje dra-
matyczne zmagania 
podczas wspinaczki 
po poręczówkach. 
Skąd jednak te liny 
się tam wzięły? Kto 
prowadził akcję 

ratunkową? Kiedy twoje życie do-
słownie wisi na włosku, dobrze wie-
dzieć, kto zawiązał węzeł. Są jednak 
takie historie, które rzadko oglądają 
światło dzienne. Porywająca, pełna 
napięcia historia górskiej wspinacz-
ki, ale również opowieść o kulturze 
i zwyczajach Szerpów.

Houellebecq M.: Serotonina
Najnowsza powieść 
Michela Houellebe-
cqa, najsłynniejsze-
go żyjącego fran-
cuskiego pisarza, 
kontestatora i uważ-
nego krytyka kultury 
zachodniej. Okrzyk-
nięta najbardziej 

rozpaczliwą i mroczną w dorobku 
wybitnego pisarza, „Serotonina” to 
historia czterdziestosześcioletniego 
Florent-Claude’a Labrouste, któ-
ry pewnego dnia odkrywa, że jego 
partnerka go zdradza. Opuszcza ją  
i całymi dniami snuje się po barach, 
wygłaszając tyrady na temat związ-
ków miłosnych. Bohaterowi udaje 
się funkcjonować jedynie dzięki 
regularnemu zażywaniu tabletki 
Captorix, która powoduje wydzie-
lanie serotoniny, zwanej hormonem 
szczęścia.

Malcolm XD.: Emigracja
Książka o młodym 
człowieku, który 
po ukończeniu ma-
łomiasteczkowego 
liceum decyduje się 
na wyjazd zarob-
kowy do Wielkiej 
Brytanii. W cha-
rakterystyczny „pa-

stowy” sposób opowiada o jednym  
z najważniejszych polskich zjawisk 

społecznych ostatnich dekad, które 
nadal nie zostało w wyczerpujący 
sposób przedstawione w polskiej li-
teraturze. To opowieść o dorastaniu 
w powiatowej Polsce, obfitującej  
w przygody trasie do Londynu i sa-
mym życiu emigranta.

Arendt A.: Bałtyk. Historie zza 
parawanu

Morze intryguje, 
zachwyca i prze-
raża. Czas odkryć 
jego tajemnice 
i sprawdzić ile 
prawdy jest w le-
gendach. „Bałtyk. 
Morskie opowie-
ści” to zbiór histo-

rii o ludziach, których losy splotły 
się z Wybrzeżem. Autorka przemie-
rza Polskę od Wolina po Hel. Poka-
zuje jak zmieniały się nadmorskie 
kurorty i moda plażowa. Sprawdza 
jak wygląda praca latarnika i co ro-
bią w morzu lokomotywy. Lektura 
doskonała zarówno dla tych, którzy 
w domowym zaciszu po pracy chcą 
poczuć zapach morskiej bryzy, jak  
i tych, którzy szukają książki do 
poczytania podczas słonecznych ką-
pieli na plaży.

Tomasiak N.: Babskie góry. Ko-
biecy sposób na trekking, biega-
nie, skitury oraz rower

Choć niektórzy 
nawet dziś sądzą, 
że góry nie są dla 
kobiet, a eskapa-
dy w wydaniu płci 
pięknej to wypra-
wa w szpilkach 
na Giewont albo  
w pełnym makijażu 

na Spitsbergen, to autorka udowad-
nia, że kobieta w górach może być 
szczęśliwa, spełniona i bezpieczna. 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące 
sprzętu, diety, stroju czy własnych 
możliwości - ta książka rozwieje je 
wszystkie. Poznaj tajniki pakowania 
na górskie wycieczki piesze, biego-
we, rowerowe czy skiturowe, przy-
gotowywania apteczki i prowiantu 
na każdą porę roku. Nie daj sobie 
wmówić, że góry to nie jest babska 
sprawa

Klonowska-Szałek A.: Odetchnij 
od miasta. Warmia i Mazury

W którym por-
cie można dostać 
najlepszą rybę? 
Co robić zimą na 
Mazurach i gdzie 
na Warmii można 
stracić zasięg tele-
fonu? Poznamy nie 
tylko najciekawsze 

bazy noclegowe, lecz także warte 
odwiedzenia lokalne knajpy i re-
stauracje oraz miejsca, gdzie można 
kupić dzieła sztuki albo je tworzyć. 
W przewodniku nie zabraknie rów-
nież poleceń dla miłośników spor-
tu, bo Mazury to przecież nie tylko 
żagle i kąpiele w jeziorze, oraz opi-
sów zaskakującej natury. Wszyst-
kie polecane przez autorkę miejsca 
utrzymane są w duchu slow life.  
W końcu zwiedzić Warmię i Ma-
zury w pośpiechu to żadna sztuka,  
a żeby poznać ich najgłębsze tajem-
nice, trzeba dużo czasu, uważności  
i… oddechu.

Brown K.: Czarnobyl. Instrukcje 
przetrwania

26 kwietnia 1986 
roku w Czarnobylu 
miała miejsce naj-
większa w dziejach 
katastrofa elektrow-
ni jądrowej. Natych-
miast rozpoczęła się 
gigantyczna akcja 
ratunkowa. Jednak 

równocześnie trwały inna akcja - 
propagandowa - a jej stawką były 
nie tylko interesy Związku Radziec-
kiego, lecz także wszystkich państw 
wykorzystujących energię jądrową. 
Kate Brown spędziła lata, wertując 
dokumenty w archiwach, przepro-
wadziła setki wywiadów z miesz-
kańcami z politykami, specjalistami 
od atomu. W efekcie szczegółowo 
opisała wydarzenia, które nastąpiły 
po katastrofie, ale przede wszystkim 
przygotowała wstrząsającą relację 
z tego, jak (i dlaczego) rządzący, 
ludzie nauki i media całego świata 
wspólnie wykreowali tę opowieść  
o Czarnobylu, którą znamy do dziś.
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Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki 

Z myślą o czytelnikach, którzy są 
rodzicami dzieci w wieku 2-7 lat, 
Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn bierze udział w projekcie firmy 
Mythic Owl, która zakupiła dla bi-
bliotek na Mazowszu poradnik dla 
rodziców oraz uruchomiła specjalną 
aplikację mobilną.

Poradnik „Jak mówić żeby ma-
luchy nas słuchały” dołączył do 
księgozbioru biblioteki. Do książki 
stworzona została aplikacja Paren-
ting Hero rozwijająca i utrwalająca 
możliwości wychowawcze, do bez-
płatnego korzystania na kompute-
rze, komórce oraz tablecie. Kody 
do darmowego pobrania aplikacji 
można otrzymać w Wypożyczalni  
w Nadarzynie (ilość kodów ograni-
czona). Zapraszamy do korzystania.

PARENTING HERO – 
APLIKACJA DLA RODZICÓW!

Tym razem spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki (DKK) odby-
ło się poza biblioteką, w Muzeum 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Stawisku. Siedząc na werandzie 
rozmawialiśmy o słynnym „Tatara-
ku”, a wcześniej zwiedzaliśmy dom 
pisarza.

W czwartek 13 czerwca 2019 
przed południem członkowie klubu 
czekali przed budynkiem Biblioteki 
Publicznej Gminy Nadarzyn. Nieba-
wem pojawił się busik, który dzięki 
uprzejmości Wójta Gminy Nada-
rzyn p. Dariusza Zwolińskiego, za-
wiózł nas do pobliskiego Stawiska. 
Po przyjeździe na miejsce zosta-
liśmy oprowadzeni po wnętrzach 
przez sympatyczną panią przewod-
nik, która nie tylko pokazała nam 
wspaniale zachowany przedwojen-
ny dom oraz jego zbiory i wyposa-

Literackie dyskusje u Iwaszkiewiczów

żenie, ale opowiedziała również hi-
storię rodziny Iwaszkiewiczów. Po 
zwiedzeniu Muzeum odpoczęliśmy 
na werandzie, gdzie przy herbacie 
rozmawialiśmy o jednej z książek 
Jarosława Iwaszkiewicza. „Tata-
rak” wzbudził duże kontrowersje  
i wspólnie doszliśmy do wniosku, iż 
jest to proza niejednoznaczna, peł-
na symboliki i o wielu znaczeniach. 
Wyjazdowe spotkanie DKK nie by-
łoby możliwe gdyby nie pomoc oraz 
przychylność Wójta Dariusza Zwo-
lińskiego, pani Małgorzaty Zimny 
z Gminnego Ośrodka Sportu oraz 
Dyrekcji Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Dzię-
kujemy.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;  e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

15 czerwca NOK uroczyście obchodził swoje 20 Uro-
dziny. To był piękny, wzruszający wieczór, wśród za-
proszonych gości, przyjaciół, bliskich, studentów UTW  
i wspaniałej publiczności. Tytułem wstępu goście obej-
rzeli dwa filmiki przedstawiające działalność Ośrodka, 
które zrealizował Roman Ćwiertniewicz (iTV Nada-
rzyn).  Następnie głos zabrała dyrektorka NOK Kamila 
Michalska, która opowiedziała o kilku faktach z 20 let-
niej historii NOK, podziękowała wszystkim wspierają-
cym działalność – wolontariuszom, uczestnikom zajęć, 
dyrektorom jednostek współpracujących, instruktorom 
i pracownikom – przede wszystkim władzom gminnym 
na czele z wójtem Dariuszem Zwolińskim, który jest 
kontynuatorem wytyczonego przez nieżyjącego wójta 
Janusza Grzyba, dobrego klimatu dla kultury w gminie 
Nadarzyn. Kamila Michalska przeczytała także wzru-
szający wiersz napisany przez mieszkańca gminy pana 
Bogusława Misztala:

Mała Ojczyzna
Gdybyś był Ikarem, oglądał świat z góry,
Co byś najpierw ujrzał rozgoniwszy chmury?
Ujrzałbyś Nadarzyn, a w nim Dom Kultury.
To tylko maleńki punkt na mapie kraju,
Ale punkt szczególny, który ma w zwyczaju,
Dawać ludziom radość, rozjaśniać dzień szary;
Tu się dobrze czuje i młody i stary.
Jesień życia tutaj przypomina wiosnę,
Mówią to seniorów oblicza radosne.
Tu właściwi ludzie na właściwym miejscu,
Pełni życzliwości tak w głowie, jak w sercu,
Wiedząc, że nie samym chlebem ludzie żyją,
Czynią dla nich dobro i z tym się nie kryją.
A teraz refleksja:-odrzućmy truizmy-
Tak się jawi obraz mej Małej Ojczyzny.

Tradycyjnie wręczone zostały statuetki ”Świa-
dectwo z czerwonym paskiem”, które od 2013 roku 
otzymują zasłużeni dla NOK mieszkańcy gminy.  
W tym roku otrzymali je współpracujący z NOK – 
niektórzy od 20 lat!!! - instruktorzy

20 lat NOK - w kategorii „Zatracając się w tańcu” –  
Paulina Piśkiewicz – instruktorka tańca, mająca ogrom-
ne osiągnięcia w rozwoju zajęć tanecznych w NOK – jej 
zespoły niewiarygodnie często nagradzane są na róż-
nych przeglądach i festiwalach tanecznych a zajęcia pro-
wadzone przez Paulinę są na bardzo wysokim poziomie 
artystycznym. Paulina jest po prostu „opętana tańcem”, 
uwielbia swoje podopieczne, a one uwielbiają ją, ma 
ogromną wyobraźnię choreograficzną, talent i cały czas 
doszkala się na różnego rodzaju warsztatach – i pewnie 
w tym wszystkim tkwi tajemnica sukcesu!

- w kategorii „Człowiek-Manufaktura” –  
Marzena Latoszek – instruktorka zajęć rękodzielni-
czych – efekty można podziwiać na wystawie w NOK. 
O Marzenie można powiedzieć podobnie – „opętana”, 
tylko nie tańcem a rękodziełem, to, co ona potrafi zrobić 
właściwie ze wszystkiego (albo z niczego), to są po pro-
stu dzieła sztuki.

- w kategorii „Akord i On” –  
Marek Rejnowicz – instruktor muzyczny, nasz „na-
dworny akordeonista”. Bez Marka nie było sukcesów 
NOK Pęd Bandu, nie byłoby dwóch płyt CD Zespołu, 
nie byłoby Młodych Duchem, którzy przeformułowa-
li się w dowcipny aktorsko-muzyczno-instrumentalny 
team wesołych ludzi w…średnim wieku.

- w kategorii „Chodź pomaluj mój świat” –  
Elżbieta Baur – instruktorka plastyki - kochana przez 
dzieci, dobra miła pani Ela, która wprowadza dzieci  
w świat piękna i robi to już, z sukcesami, od 20 lat!!!

- w kategorii „Pomysłowy Włodzimierz” –  
Włodzimierz Wencel – instruktor modelarstwa, od 20 
lat uczy, głównie chłopców, tworzenia imponujących 
modeli, makiet, rakiet i innych ciekawych przedmiotów. 
Pomaga także nam, pracownikom, w wielu problemach 
natury techniczno-remontowej – bez niego nie wyobra-
żamy sobie NOK – Włodek jest nie tylko pomysłowy, 
ale też niezastąpiony!!!

- w kategorii „Balet Mistrzyni” –  
Agnieszka Biedrzycka Janik – „pani od bale-
tu”, zawsze uśmiechnięta, cierpliwa, czuła – pro-
wadzi zajęcia z malutkimi i nieco starszymi tan-
cereczkami i tylko ona wie, jak dotrzeć do ich 
wyobraźni i osiągnąć spektakularny efekt, który co 
roku podziwiamy w postaci przygotowanych układów  
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Turniejowy sezon został zakoń-
czony ogromnym sukcesem naszej 
najmłodszej formacji tanecznej In-
Motion Kids. Dziewczynki w kate-
gorii debiuty do lat 9 zajęły I miej-
sce na 7 zespołów podczas turnieju 
Bemowskie Dni Taneczne.

 Formacje InMotion i InMotion II 
wywalczyły IV miejsce w katego-

Piknik rodzinny z okazji 
 Dnia Dziecka w Wolicy

Piknik z okazji Dnia Dziecka  
w Wolicy na stałe zagościł w kalen-
darzu wydarzeń. Po raz kolejny 31 
maja przy współpracy Nadarzyń-
skiego Ośrodka Kultury, Publicz-
nego Przedszkola w Wolicy oraz 
sołtysa, mogliśmy uczestniczyć  
w tym wydarzeniu. Program za-
wierał wiele atrakcji: rozstrzygnię-
cie konkursu kulinarnego „Ciasto 
z jabłkiem”, animacje prowadzo-
ne przez Teatr Forma, łamigłówki   
z  Matplanetą, bezpłatne kompu-
terowe badanie skóry z Salonem 
SECRET OF BEAUTY SYLWIA 

KOWALCZYK, warsztaty robie-
nia lizaków, które cieszyły się naj-
większą popularnością na równi  
z dmuchanymi atrakcjami i sto-
iskiem, na którym znajdowały się 
warzywa, owoce, ciasta i napoje.   
Pełnię szczęścia zapewniły stoiska 
z zabawkami, lodami i goframi. Po-
goda dopisała więc nic nie stało na 
przeszkodzie aby dobrze się bawić. 
Serdecznie podziękowania kieru-
ję do wszystkich zaangażowanych  
w przygotowanie i przeprowadzenie 
wydarzenia. Do zobaczenia za rok.

Barbara Skrobisz
Instruktor świetlicy 

 NOK w Wolicy

Donice z cementu 
 w Urzucie

Wiosna to pora roku,  która koja-
rzy się z ogrodami. Jest to czas ich 
pielęgnowania i aranżowania, by 
mogły cieszyć oko latem. W piąt-
kowe popołudnie (24 maja) w świe-
tlicy spotkali się ci, którzy myśląc  
o swoich ogrodach chcieli stworzyć 
donice z cementu. Bardzo modne, 
betonowe osłony ogrodowe. To nie-
banalna  i wyjątkowa dekoracja, bo 
choć powstało ich wiele,  nie ma 
dwóch takich samych. Praca nad 
nimi pochłania dużo czasu i jest 
ciężka a jednocześnie bardzo satys-
fakcjonująca i relaksująca. Podsta-
wą do tworzenia donic z cementu 
jest oczywiście dobrze rozrobiony 
cement, co, dzięki pomocy Pana 
Stanisława Adacha, udało się do-
skonale. Podziękowania dla wszyst-
kich przybyłych za kolejne miłe  
i twórcze popołudnie. Teraz cze-
kamy aż nasze donice wyschną  
i niebawem pochwalimy się efek-
tem końcowym. 

Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy  

NOK w Urzucie

riach formacje jazz/modern 13 - 15 
lat oraz debiuty 13/15 lat.

 Gratulujemy!!!

Z dumą informujemy, że grupa te-
atralno-kabaretowa Biedronki zdo-
była Brązową Maskę na XXX Fe-
stiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży 
„Heca 2019” w Płocku

Gratulacje!!!

Sukcesy, sukcesy…

Działo się!

Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
facebook:  Gmina Nadarzyn

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

w samorządowej telewizji  iTVNadarzyn

z szarfami, chustami… – po prostu Balet Mistrzyni!!! 
Miłym punktem programu były kwiaty, podziękowa-

nia, listy gratulacyjne. Jak zwykle ze swadą i humorem 
– z głowy i serca -  głos zabrał nasz wójt pan Dariusz 
Zwoliński, pani Agnieszka Kuźmińska – członek Za-
rządu Powiatu Pruszkowskiego, ale przede wszystkim 
dobry duch NOK, przeczytała słowa uznania kierowa-
ne do NOK przez Starostę Pruszkowskiego Krzysztofa 
Rymuzę. Życzenia składały również panie Krystyny 
– Masłowska (GOPS) i Dąbrowska (Stowarzyszenie 
na Rzecz Dzieci i osób Niepełnosprawnych), Agata 
Sierputowska – dyrektor GODM „Tęcza”,  dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego Leszek Skrzypczak, Sta-
nisława Ossowska, a także Jakub Stefaniak, który jest 
częstym gościem imprez odbywających się w NOK. 
Życzenia i kwiaty otrzymaliśmy również poza sceną –  

w kuluarach -  od wielu życzliwych NOK-owi osób. Bar-
dzo dziękujemy! Na koniec części oficjalnej wystąpili 
pracownicy NOK, którzy wręczyli zaskoczonej dyrek-
torce niezwykle oryginalny prezent, czym doprowadzili 
ją do łez! Takie rzeczy nie dzieją się w każdym ośrodku, 
ale nasz przecież jest wyjątkowy!!!  

To były piękne urodziny dzięki wszystkim, 
którzy ten wieczór spędzili z nami  

i ze Stanisławem Tymem -  
„suplementem artystycznym” wieczoru.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za  
życzenia, pamięć, wsparcie i dobre fluidy.

Trzymajcie kciuki przez kolejne 20 lat.
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UWAGA KONKURS 
Dwadzieścia lat  minę ło. . .

W tym roku NOK kończy dwadzieścia lat. Okrągła rocznica to znakomita 
 okazja do spojrzenia w przeszłość. Stąd pomysł, by ogłosić konkurs na  

najciekawsze wspomnienie związane z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury. 

Można pisać zarówno o tym, co działo się przed dwudziestu laty, jak i o tym, co 
wydarzyło się miesiąc temu i wykorzystać do tego dowolną formę literacką (proza, 
poezja, utwór sceniczny). Mamy nadzieję, że konkurs stanie się początkiem tworze-
nia subiektywnej, przedstawionej z wielu perspektyw historii NOK. Liczymy, że za-
skoczycie nas Państwo, pisząc o czymś, czego być może nie pamiętamy lub wręcz 
przeciwnie, pomożecie przeżyć na nowo z innej perspektywy, to co doskonale zapi-
sało się w naszej pamięci. 

Teksy (do 10 stron A 4) wraz z podpisanymi załącznikami przesyłajcie na adres: 
konkursy@nok.pl do 30 września 2019 roku. Główna nagroda wynosi 1000 zł. 

Uroczyste ogłoszenie wyników  oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada 
2019 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.  Regulamin wraz załącznikami do-

stępny jest na stronie www.nok.pl w zakładce „Konkursy”. 
                                   

Czekamy na Wasze wspomnienia ! 

Dla amatorów kolarst wa.. .

Rubrykę redaguje 
Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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Nadarzyńska Kuźnia  
Siatkarskich Talentów

Dokładnie taki sam tytuł miał 
artykuł o siatkarskim Nadarzynie 
w największym ogólnopolskim 
dzienniku o tematyce sportowej, 
czyli „Przeglądzie Sportowym”. 
Bieżący sezon jest kolejnym z rzędu 
w którym młode siatkarki świętują 
sukces za sukcesem. Jesteśmy dumni 
z faktu że siatkarskie doświadczenie 
w GLKSie zdobywały takie zawod-
niczki jak Mistrzyni i Reprezen-
tantka Polski Klaudia Alagierska, 
czy brązowa medalistka Mistrzostw 
Polski Barbara Zakościelna. 
Ostanie kilka tygodni to zwieńcze-
nie pracy w tym sezonie, a najważ-
niejsze rozstrzygnięcia w Mistrzo-
stwach Polski jeszcze przed nami.

Złota Czwórka w rozgryw-
kach szkolnych

Po zwycięstwie w Mistrzostwach 
Mazowsza drużyna czwórek tre-
nująca w GLKS Nadarzyn, oraz 
realizująca projekt klasy sporto-
wej S.O.S w Szkole Podstawowej  
w Nadarzynie miała wyjazd do 
Głuchołaz, gdzie odbył się finał 
krajowy. Dziewczęta grające w tej 
kategorii prowadzi doskonale zna-
na kibicom oraz społeczności lokal-
nej Mistrzyni Europy z 2003 roku 
Trenerka Dominika Leśniewicz. 
Niezwykle cieszy fantastyczna 
postawa wszystkich dwunastu za-
wodniczek i pełne zaangażowa-
nie od pierwszej do ostatniej pił-
ki. Mamy namacalne dowody, że 
ciężka praca podczas treningów 
oraz boiskowe doświadczenie zdo-
bywane podczas licznych turnie-
jów organizowanych przez sek-
cję przynosi oczekiwane efekty. 
Reprezentacja SP Nadarzyn wystą-
piła w składzie: Wiktoria Leśnie-
wicz, Magda Jureńczyk, Weronika 
Urbańska, Zuzia Moczulska, Ba-
sia Basińska, Natalia Struzik, Kaja 
Rostkowska, Julia Zimnicka, Ame-
lia Lasota, Ola Kierzkowska, Oli-
wia Wasiak oraz Zuzia Szczęsna. 
Dwie nagrody indywidualne to za-
wsze dodatkowe uhonorowanie  
i radość dla drużyny: Wiktoria Le-
śniewicz została wybrana najlepszą 
zawodniczką turnieju, a Magda Ju-
reńczyk najlepszą atakującą! Kilka 

dni później wyróżnione w Głucho-
łazach zawodniczki miały kolejny 
powód do radości, ponieważ dosta-
ły powołania na akcję szkoleniową 
KAMPY 2019, które stanowią jeden 
z etapów naborowo-selekcyjnych 
do Kadry Polski U-14.

Kolejne złoto czwórki

Po finałach rozgrywek szkol-
nych wielkimi krokami zbliżają 
się najważniejsze rozstrzygnięcia 
Mistrzostw Polski cyklu Kinde-
r+Sport. Po wyczerpującym sezonie 
i pierwszym miejscu w rankingu 
wojewódzkim, nasze zawodniczki 
przystąpiły do rywalizacji w turnie-
ju finałowym Mistrzostw Mazowsza 
z pozycji faworytek. Jak się okaza-
ło to dodało im jeszcze większych 
skrzydeł. Udźwignięta presja, seria 
zwycięstw i wielka radość po zdo-
byciu ostatniego punktu w finale to 
kolejna wspaniała karta napisana 
przez Siatkarki GLKS Nadarzyn. 
Trenerka Dominika Leśniewicz tym 
razem miała do dyspozycji następu-
jący skład: Wiktoria Leśniewicz, Zu-
zia Moczulska, Weronika Urbańska, 
Natalia Malinowska-Nowak, Mag-
da Jureńczyk oraz Amelia Duda. 
Ważne, że to jeszcze nie koniec ma-
rzeń i wyzwań na ten sezon. Przed 
naszą drużyną wyjazd do Zabrza na 
finał krajowy. Tam poziom będzie 
jeszcze wyższy, ale wierzymy że na 
ambitne siatkarki GLKS Nadarzyn 
zadziała to jak dodatkowy zastrzyk 
energii. Widać, że dziewczęta ba-
wią się grą, a każdy punkt sprawia 
im radość. To ważne, ponieważ  
w rozgrywkach młodzieżowych od-
powiedzialni trenerzy nie koncen-
trują się jedynie na wynikach spor-
towych, ale również na ogólnym 
rozwoju dzieci.

Srebrne młodziczki  
w rywalizacji juniorek  

i kadetek

Część zawodniczek z liczącej 
prawie 200 osób sekcji zakończy-
ła sezon halowy ponad miesiąc 
temu. Dzięki możliwością jakie 
daje infrastruktura w Nadarzynie 
powstała idealna okazja żeby roz-
począć treningi na piasku nieco 
wcześniej. Piłka Siatkowa Plażowa 
to wspaniały sport, który jest tak 
samo podobny jak odmienny od 
popularniejszej halowej odmiany. 
Dlatego treningi „w piaskownicy” 

to duże wyzwanie, które idealnie 
wpływa na rozwój umiejętności 
czysto siatkarskich, poprawia ko-
ordynację ruchową, uczy więk-
szej pokory przy wybiciu i ataku. 
Naszą parą flagową kolejny rok  
z rzędu jest: Kinga Wrońska i Julia 
Brzeczkowska. Dziewczęta  pro-
wadzi Trenerka Aneta Krzemiń-
ska. Kinga i Julia są tytankami 
pracy, które zdążyły poznać smak 
zwycięstwa. Tym razem podczas 
Mistrzostw Mazowsza Juniorek 
dziewczęta stanęły na drugim stop-
niu podium zdobywając fenomenal-
ny srebrny medal! Co ważne nasze  
wice-Mistrzynie to młodziczki,  
a więc zawodniczki młodsze o 4 
lata. Tydzień później odbyły się 
zawody w kategorii kadetek i tu-
taj ponownie Kinga i Julia zdo-
były srebrne medale. Obie trenują  
w GLKS Nadarzyn już około 6 lat 
i jak widać przynosi to wspania-
łe efekty również w rywalizacji ze 
starszymi. Wartym podkreślenia jest 
również fakt, że dla Kingi Wrońskiej 
był to 5 medal Mistrzostw Mazowsza  
w ciągu ostatnich 5 lat. 

Brąz dwójek i trójek

Wracając do tematu mini-siat-
kówki trzeba oddać uwagę naszym 
młodszym zawodniczkom, czyli 
zespołom: dwójek Trenera Damia-
na Krzemińskiego i trójek Trene-
ra Grzegorza Komendowskiego.  
W obu kategoriach niestety finały 
mazowieckie były mniej szczęśliwe 
ponieważ nie dały awansu do Za-
brza. Oczywiście brązowe medale 
to wspaniałe osiągnięcie, z którego 
wszyscy się cieszymy, ale wiemy 
że dziewczęta przyzwyczajone do 
wygrywania celowały w nieco inne 
miejsca. Mamy nadzieję, że ten 
niewątpliwy sukces przyczyni się 
do jeszcze większego zaangażowa-
nia podczas treningów. Przed nami 
wakacje i obozy przygotowawcze, 
które dla młodszych zawodniczek 
są dodatkową atrakcją i poza za-
bawą doskonale wpływają na bo-
iskową pracę w kolejnym sezonie. 
W kategorii dwójek dzielnie repre-
zentowały GLKS Nadarzyn: Nela 
Miller, Ania Siwik oraz Julia Dę-
bowska. W kategorii trójek zagrały: 
Aleksandra Pruchniewicz, Alek-
sandra Rybarczyk, Natalia Struzik, 
Karolina Święcicka oraz Oliwia 
Wasiak. Wszystkie mają przed sobą 
jeszcze długą drogę, która jak to  
w sporcie na pewno łatwa nie bę-

Piłka siatkowa
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Piłka nożna

dzie. Natomiast przy pełnym za-
angażowaniu w treningi i zaufaniu 
trenerom z całą pewnością będzie 
bardzo ciekawa i wierzymy, że peł-
na sukcesów.

Mistrzynie Mazowsza  
w Piłce Siatkowej  

Plażowej

W kategorii młodziczek wspo-
minane wcześniej multimedalist-
ki Kinga Wrońska i Julia Brzecz-
kowska nie miały sobie równych. 

Rubrykę sekcji piłki siatkowej 
redaguje Mateusz Stępień 

Jak wspomniał koordynator Piłki 
Siatkowej Plażowej MWZPS do-
robek medalowy dziewcząt w jed-
nym sezonie jest nowym rekordem 
województwa (dwa srebra i złoto). 
Bardzo cieszy, że w tej kategorii 
znakomite VI miejsce zajęła para 
Maja Krzemińska i Tosia Dośpiał. 
W efekcie obie pary pojecha-
ły na Półfinał Mistrzostw Polski. 
Półfinał był również bardzo uda-
ny dla naszych Mistrzyń. Kolejny 
srebrny medal to tym razem prze-
pustka na finały Mistrzostw Polski! 
Tosia i Maja po losowaniu trafiły 

na bardzo trudny pierwszy mecz,  
w którym najzwyczajniej w kilku 
piłkach zabrakło im trochę szczę-
ścia i doświadczenia. Taka lek-
cja zaprocentuje z całą pewnością  
w kolejnych latach.

W rozegranym 8 czerwca meczu 25 ko-
lejki rozgywek piłkarze GLKS Nadarzyn 
pokonali na własnym boisku Walkę Kosów 
2:1. Dało to awans do Ligi Okręgowej.

Dziękujemy!!

Jest Awans!
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XXV Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w piłce siatkowej dziew-
cząt i chłopców odbyła się w Głu-
chołazach.

W turnieju uczestniczyły dziew-
częta z  SP Nadarzyn. Droga do fi-
nału była ciężka i wyboista, ale za-
kończona sukcesem.

Najlepszym województwem oka-
zało się mazowieckie!

W dniach 23.05-26.06.2019r. od-
były się Ogólnopolskie Igrzyska 
Szkół Podstawowych w piłce siat-
kowej dziewcząt i chłopców w kate-
gorii czwórki. Reprezentacja S.O.S 
SP Nadarzyn zdobyła złoty medal 
pokonując wszystkich przeciwni-
ków. W turnieju uczestniczyło 35 
zespołów z całej Polski. 

Organizatorzy zapewnili dzieciom 
i ich trenerom dodatkowe atrakcje: 
wyjazd do Czech, płukanie złota, 
seans w grocie solnej, strzelanie  
z łuku z instruktorem.

W Nadarzynie kolejny już rok 
szkolny funkcjonują i powstają kla-
sy sportowe, a to jak widać może 
przełożyć się na wyniki, chociaż to 
nie one są najważniejsze.

Skład zwycięskiej drużyny:

Oliwia Wasiak, Natalia Struzik, 
Barbara Basińska, Magdalena Ju-
reńczyk, Aleksandra Kierzkowska, 
Amelia Lasota, Zuzanna Moczul-

S.O.S SP Nadarzyn wraca z tarczą  
z Ogólnopolskich Igrzysk  

Szkół Podstawowych
ska, Kaja Rostkowska, Zuzanna 
Szczęsna, Julia Zimnicka, Wiktoria 
Leśniewicz, Weronika Urbańska

Najlepiej atakującą w turnieju zo-
stała wybrana Magdalena Jureń-
czyk.

MVP turnieju Wiktoria Leśnie-
wicz.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. SOS SP NADARZYN
2. SP 155 KRAKÓW
3. SP 4 ANDRYCHÓW
4. SP SEJNY
5. SP 85 GDAŃSK
6. SP ŚMIGIEL
7. SP 50 WROCŁAW
8. SP 4 GIŻYCKO
9. SP 8 ŚWIECIE
10. SP 6 MIELEC
11. SP KLUCZEWSKO
12. PSP 19 KĘDZIERZYN-KOŹ-

LE
13. SP 18 KOSZALIN
14. SP 6 PYSKOWICE
15. SP 1 ŁASK
16. PSP KOMPRACHCICE
17. SP 3 SULECHÓW
18. SP 9 BIAŁA PODLASKA

Gratulacje za  
ogromny sukces.

Dominika Leśniewicz
Trenerka

W dniu 31 maja 2019 roku na 
obiektach sportowych przy Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie odby-
ły się gminne mistrzostwa szkół 
podstawowych w lekkiej atlety-
ce - kategoria dzieci. W zawo-
dach wzięły udział cztery szkoły. 
Uczennice i uczniowie startowali 
w następujących konkurencjach: 
bieg na 60 metrów - dziewczynki 
i chłopcy z klas IV, V, VI; bieg na 
600 metrów - dziewczynki i chłop-
cy z klas IV, V, VI; bieg na 800 me-
trów - chłopcy z klas V, VI; bieg na 
1000 metrów - chłopcy z klas VI; 
skok w dal - dziewczynki i chłop-
cy z klas V i VI oraz rzut piłką le-
karską - dziewczynki i chłopcy 
z klas VI. Końcowa klasyfikacja 
tych zawodów jest następująca: 
I miejsce - Szkoła Pod-
stawowa w Ruścu 82 pkt.  
II miejsce - Szkoła Podsta-
wowa w Nadarzynie 65 pkt. 
III miejsce - Szkoła Podsta-
wowa w Młochowie 19 pkt. 
IV miejsce - Szkoła Podsta-
wowa w Woli Krak. 13 pkt. 
 
 
Były to ostatnie zawody zgodnie  
z kalendarzem imprez sportowych 
i rekreacyjnych szkolnego spor-
tu w roku szkolnym 2018/2019 
W uroczystym podsumowaniu spor-
towego roku szkół podstawowych 
uczestniczył Pan Dariusz Zwoliński 
- Wójt Gminy Nadarzyn , który ude-
korował medalami zwycięzców po-
szczególnych konkurencji w lekkiej 
atletyce i wręczył dyplomy szkołom

 . 
Wiesław Iwaniuk - koordynator 

sportu szkolnego

Mistrzostwa 
Szkół  

Podstawowych  
w lekkiej 
 atletyce
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NOK w obiektywie

20 Urodziny
 NOK

Agnieszka Kuźmińska
Członek Zarządu 

Powiatu
Pruszkowskiego

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Świadectwo z czerwonym paskiem 
 dla Włodzimierza Wencla

Stanisław Tym „Mieszanka Firmowa”

XI
 Piknik

RodzinnyZespół
 Młodzi Duchem

Orkiestra OSP Nadarzyn

Zespół 
NOK Pęd Band

X Nadarzyński Bieg Rodzinny


