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Wiadomości Nadarzyńskie

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

INWESTYCJE GMINNE

Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzy-
stanie energii” LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kompleks oświatowy 
w Ruścu

Kanalizacja 
Trwają roboty budowlane związane  

z budową kanalizacji sanitarnej w Wolicy. 
  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wo-
lica – II etap dofinansowana przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
w formie pożyczki w kwocie  
2.692.466,00 zł. Rozpoczęły się prace 
związane z budową kanalizacji sani-
tarnej w Rozalinie – I etap.

Oświetlenie 
Zostały zakończone prace związa-

ne z budową oświetlenia ulicznego  
w Młochowie: ul. Willowa, Dworko-
wa i Myśliwska. Trwają prace oświetle-
niowe przy ul. Maciejki w Nadarzynie.  
W najbliższym czasie rozpocznie się bu-
dowa oświetlenia w Wolicy: ul. Sękociń-
ska oraz w Urzucie ul. Echa Leśne. Trwa-
ją również prace projektowe związane  
z budową oświetlenia ulicznego: Nada-
rzyn ul. Turystyczna, Stara Wieś ul. Po-
ziomkowa, Strzeniówka ul. Konwaliowa.

Ścieżki rowerowe 
24.04.2017r podpisano umowę na bu-

dowę ścieżek rowerowych w Gminie 
Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 
2014-2020+ polegającego na budowie 
dróg rowerowych i pieszo-rowerowych 
w pasie drogowym dróg publicznych, 

gminnych i powiatowych na terenie 
Gminy Nadarzyn realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
IV - Przejście na gospodarkę niskoemi-
syjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 
4.3.2 - Mobilność miejska w ramach 
ZIT, Typ projektów: Rozwój zrów-
noważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej - ZIT: 
Ścieżki i infrastruktura rowerowa z do-

finansowaniem środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:
Część 2 - Przebudowa fragmentów 

dróg powiatowych i gminnych o łącz-
nej długości 5798m w zakresie budowy 
ścieżek rowerowych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą Rozalin, Młochów, 

Rusiec (odcinek A: od pętli w Rozalinie 
na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, 
Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: 
Al. .Kasztanowa ul. Osiedlowa, ul. Gór-
na, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. 
Głównej w Ruścu) oraz wyznaczeniem 
ścieżki rowerowej o długości 697,9 m po-

przez zmianę  stałej organizacji ruchu na 
terenie parku w Młochowie-odcinek 5A1;
Część 3 - Przebudowa fragmentów 

dróg powiatowych i gminnych o łącznej 
długości 3032,9 m w zakresie budowy 
ścieżek rowerowych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą Rusiec, Kajetany  
(od ul. Głównej w Ruścu, ul. Agrestowa, 
ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klono-
wa do granicy robót przebudowy drogi 
S8 w Kajetanach).     
         

Referat Inwestycji

Zakończyły się prace budowlane 
związane z budową szkoły podstawo-
wej i gimnazjum wraz z pełnowymia-
rową halą sportowo - widowiskową  
(fot. obok). Obecnie trwają prace odbiorowe.

Świetlica w Parolach
Trwają prace odbiorowe w nowopow-

stałej świetlicy Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury w Parolach (fot. poniżej).

Kostowiec 
- budowa sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem. Został przekazany plac 
budowy sali gimnastycznej z zaple-
czem prace mają potrwać do dnia 
30.06.2018 r.
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XXX Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Podczas XXX Sesji Rady Gminy Nada-
rzyn podjęto 12 uchwał. Projekt jednej 
- dotyczącej między innymi ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami i grzebowisk - 
został odrzucony. Radni przyjęli sprawoz-
dania z ubiegłorocznej działalności jedno-
stek podległych gminie i zapoznali się ze 
stanem realizowanych przez gminę zadań. 
 
XXX sesja Rady naszej gminy odby-

ła się 27 marca. Porządek obrad był 
obszerny, zawierał 29 punktów. Nim 
został przyjęty, dyskusję wywołał 
projekt jednej z uchwał. Chodzi-
ło o określenie wymagań jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części.
 
- Tytułem wyjaśnienia, powiem Państwu, 
że Wójt otrzymał w zaleceniach pokontrol-
nych od wojewody Zdzisława Sipiery na-
kaz, aby gmina podjęła uchwałę, która jest 
zgodna z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach - wyjaśni-
ła Przewodnicząca. Przeczytała rów-
nież fragment zalecenia wojewody: 
„(...) Na dzień rozpoczęcia czynności kon-
trolnych nie opracowano i nie udostępniono 
na stronach internetowych Urzędu Gminy 
wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. Zaniecha-
niem takim naruszono art. 8 ust. 5 powyż-
szej ustawy.” 
Przewodnicząca Rady dodała, że 

Radni omawiali ten temat na Komisji 
Rolnej i Ochrony Środowiska, gdzie 
odnieśli się do niego negatywnie.  
- Uważam, że powinniśmy odrzucić ten 
projekt uchwały. Zobaczymy czy Wojewoda 
nam narzuci (red. jego przyjęcie), czy 
wyda zarządzenie zastępcze. 
- Mam obowiązek przedstawić taki pro-
jekt uchwały pod obrady wysokiej Rady, 
gdyż jest to zalecenie pokontrolne. Jednak 
chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że w na-
szym wypadku ta uchwała i tak będzie 
martwa, ponieważ aby można było zrobić 
jakiekolwiek grzebowisko musi ono być 

ujęte w studium i planie przestrzennego za-
gospodarowania. Plany przestrzennego za-
gospodarowania dla wszystkich miejscowości 
takiego miejsca nie przewidują – wyjaśnił 
wójt gminy Janusz Grzyb. 
Radna z Klubu Radnych Zielona 
Gmina wnioskowała o skreślenie 
punktu z porządku obrad. Jak uza-
sadniła „po to, aby szerokiemu gronu 
mieszkańców przedstawić dokładnie 
dlaczego, jak, po co, kto, co możemy 
z tym zrobić, jakie możemy ponieść 
konsekwencje”. - Uważam, że bezsen-
sowne jest odrzucanie tej uchwały. Wydaje 
mi się, że zasadnym byłoby usunięcie jej, 
przeanalizowanie za i przeciw, a następnie 
przegłosowanie, być może nawet w takiej 
formie jaka w naszych dokumentach się po-
jawiła – wnioskowała Radna. 
- Szanowni Państwo, to nie rozwiązuje pro-
blemu, jest to zalecenie pokontrolne, które 
może skutkować wezwaniem naprawczym 
jeśli nie poddamy go pod obrady. Dlatego 
proponuję, jaka Państwa wola, niech taka 
się stanie, natomiast w stosunku formal-
no-prawnym do wojewody będziemy w po-
rządku. W związku z powyższym proszę 
o przyjęcie pod obrady propozycji uchwały  
i oczywiście stosowne głosowanie według 
Państwa uznania i sumienia – wyjaśnił 
wójt gminy. 
Przy jednym głosie sprzeciwu i jed-
nym wstrzymującym się porządek 
obrad został ostatecznie przyjęty  
w niezmienionej formie. Temat pro-
jektu uchwały powrócił, gdy Radni 
omawiali 17 punkt sesji. 
- Plan zagospodarowania przestrzennego 
obowiązuje na 95% terenów naszej gminy. 
Nie tylko miejscowy plan, ale i studium nie 
przewiduje powstania takiej inwestycji na 
terenie naszej gminy – wyjaśnił wójt. 
Głos zabrał również mecenas repre-
zentujący gminę. 
- Podjęcie tego typu uchwały istotnie jest 
obowiązkiem gminy. Wynika on wprost 
z ustawy. Natomiast konsekwencje jakie 
mogą grozić Radzie Gminy to tak na-
prawdę w pierwszej kolejności zarządzenie 
zastępcze wojewody. Przy czym przed wy-
daniem takiego zarządzenia Rada zostanie 
wezwana i musi być jej wyznaczony przez 
wojewodę dodatkowy termin na podjęcie tego 
typu uchwały. Natomiast najdalej idącą 
konsekwencją jaka mogłaby spotkać Radę 
to konsekwencje wynikające z ustawy o sa-

morządzie gminnym czyli przy uporczywym 
naruszaniu prawa, bądź nierealizowaniu 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa - a takim obowiązkiem podjęcie 
tej uchwały jest – można sobie wyobrazić 
rozwiązanie Rady Gminy. Jednak to roz-
wiązanie jest najczarniejszym scenariuszem 
i nie zadzieje się tak od razu – wyjaśnił 
mecenas. 
Podczas głosowania Radni jednogło-
śnie odrzucili projekt uchwały.
 
Podczas XXX sesji Radni przyjęli 

protokół z XXIX Sesji Rady Gminy 
Nadarzyn, która odbyła się 20 mar-
ca 2016 r. oraz sprawozdanie wójta  
z działalności za okres między sesja-
mi. Jedna z ważniejszych dla miesz-
kańców informacji dotyczyła rów-
niarki. Dotąd drogi równano wiosną  
i w miarę potrzeb jesienią. Z racji 
tego, że ZUK posiada równiarkę  
i obsługującego ją pracownika, drogi 
gminne mogą być równane w miarę 
potrzeb przez cały rok, jak tylko po-
goda na to pozwoli.
 
Swoje sprawozdanie z działalności 

prowadzonej w 2016 roku przedsta-
wiła dyrektor Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury Kamila Michalska. NOK 
w minionym roku zorganizował 79 
imprez w tym 31 dla dzieci (spotkania 
muzyczne, teatralne czy kino NOK-
-usiowe). Dużą popularnością cieszy-
ły się zajęcia i wykłady prowadzone  
w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Ubiegłorocznymi nowinka-
mi były zajęcia umuzykalniające dla 
dzieci 0-3 tak zwane „Gordonki” 
oraz warsztaty filozoficzne dla dzie-
ci w wieku 5-7 lat. Otwarto świetlicę  
w Urzucie, zespół NOK PĘD BĘD 
nagrał materiał na płytę. Od marca  
w NOK-u odbywają się zajęcia  
w każdą sobotę (komputerowe, stu-
dio wokalne i próby zespołu NOK 
PĘD BĘD). 
W ubiegłym roku odbyła się pierw-

sza edycja koncertów pod nazwą „za-
PARKuj w Młochowie”. Średnio na 
każdym z siedmiu koncertów było 
około 120 słuchaczy. Była to trafiona 
propozycja, dlatego w tym roku bę-
dzie kontynuowana.
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Kolejne sprawozdanie przedstawiła 
dyrektor biblioteki Ewa Marjańska. 
Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn w minionym roku pozyskała 16 
tyś zł dotacji z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na za-
kup nowości wydawniczych. 29 196 
zł w ramach programu „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2016”. Bi-
blioteka zorganizowała 15 spotkań 
z czytelnikami. Obie filie biblioteki 
posiadają łącznie 34 742 woluminy,  
2 874 jednostki zbiorów specjalnych 
w tym 938 audiobooków. 2 842 za-
rejestrowanych czytelników odwie-
dziło bibliotekę w ubiegłym roku 22 
538 razy. W tym czasie wypożyczy-
li 34 906 woluminów na zewnątrz,  
a 6 190 na miejscu. Zbiorów specjal-
nych wypożyczono 3 602 z czego 800 
audiobooków.
 
Następnie sprawozdanie przedsta-

wiła dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświatowego Maria Aleksińska, któ-
ra przedstawiła zadania i cele reali-
zowane przez zespół. Sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przedstawiła 
Grażyna Witkowska. 182 rodziny ko-
rzystały w ubiegłym roku z pomocy 
GOPS-u. Ośrodek jest realizatorem 
„niebieskiej karty”. W ubiegłym roku 
rozpatrywanych było 25 procedur 

„niebieskiej karty” z czego 22 karty 
wpłynęły, a trzy były kontynuowane 
z 2015 roku. W 2016 roku założono 
159 kart dużej rodziny. Następnie 
przedstawione zostały sprawozdania 
z działalności Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny, Gminnego 
Ogniska D-M „Tęcza”, Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Straży Gminnej i Gmin-
nego Ośrodka Sportu.
 
Radni przyjęli uchwały między inny-
mi w sprawie przyjęcia regulaminów 
korzystania z obiektów sportowych 
znajdujących się pod administracją 
GOS-u, w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nada-
rzyn, w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIV.298.2016 w sprawie zatwier-
dzenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii. Radni wyrazili zgodę na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy części nierucho-
mości gruntowej stanowiącej wła-
sność Gminy Nadarzyn (działki nr 
ew. 440/38 o pow. 1123 m2 oraz nr 
ew. 440/39 o pow. 2459 m2 położone 
w obrębie Nadarzyn, gm. Nadarzyn. 
Umowa zostanie zawarta na okres  

3 lat). W sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu lokalu użytkowego 
mieszczącego się przy ul. Mszczo-
nowskiej 20 w Nadarzynie. Radni 
nadali także nazwę ulicy we wsi Ka-
jetany - Metalowa. Przyjęli również 
uchwałę dostosowującą sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego. 
 Radni przyjęli uchwałę  
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIII/343/2013 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 22 maja 2013 r.  
w sprawie powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Gmin-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nadarzynie oraz udzielenia Gminie 
Płoniawy-Bramura pomocy rzeczo-
wej - przekazanie Stara 200 tamtejszej 
jednostce OSP.
                                                     red.

Zapraszamy 
do obejrzenia materiałów filmowych 

z sesji na iTVNadarzyn

11 kwietnia, na zaproszenie włodarzy 
Gminy Nadarzyn, Radny Powiatowy 
Artur Świercz, sprawdził dostępność do 
miejsc użyteczności publicznej dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową.

Radny odwiedził: Samodzielny Pu-
bliczny Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej, Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry, Szkołę Podstawową w Ruścu oraz 
Urząd Gminy Nadarzyn, gdzie spotkał 
się z Wójtem Gminy Nadarzyn Janu-
szem Grzybem. 

Pan Artur (na fot. obok) bardzo pozy-
tywnie ocenił przystosowanie miejsc 
użyteczności publicznej w naszej gminie 
dla osób niepełnosprawnych, zwrócił 
też uwagę na częste zajmowanie miejsc 
parkingowych dla osób niepełnospraw-
nych: „..miejsca parkingowe przeznaczone 
są dla osób uprawnionych kartą parkingową 
(czyt. osoby z niepełnosprawnością), a zajmują 
je nagminnie osoby nieuprawnione. Apeluję! 
Tego nie wolno robić!”

Referat Promocji

Dostępność do miejsc użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
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Kontrola przeprowadzona przez pracowni-
ków referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gminy Nadarzyn ujawniła, że 
nie są przestrzegane warunki przedłużone-
go przez Starostwo zezwolenia na powstanie 
gruzowiska w Żabieńcu. Nie jest to pierwsza 
kontrola gminna, która wykazała naruszenia, 
a składująca gruz spółka Fel-Car była już 
wzywana do ich zaniechania. Czy Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie w wystarczającym 
stopniu kontroluje realizację wydanych przez 
siebie decyzji?
Pod koniec 2015 roku Starostwo Po-

wiatowe w Pruszkowie ignorując ne-
gatywną opinię władz gminy Nadarzyn 
zezwoliło firmie Fel-Car na zbieranie 
na terenie naszej gminy m.in. odpadów 
betonu, gruzu z rozbiórek i remontów. 
Szybko w Żabieńcu powstała ogromna 
kupa odpadów. Wiadomości Nadarzyń-
skie kilkakrotnie o tym informowały  
(w listopadowym i grudniowym nu-
merze z 2015r. oraz w styczniowym 
i grudniowym numerze z 2016 r.). 
Zwracaliśmy uwagę na to, że spółka nie 
spełnia warunków określonych przez 
Starostwo. Jednym z nich jest nakaz 
zabezpieczenia gruzowiska przed do-
stępem osób trzecich i zwierząt. Infor-
mowaliśmy również, że jeśli dochodzi 
do naruszeń warunków wydanej decy-
zji organ wydający ją powinien wezwać 
wykonawcę do ich spełnienia w wyzna-
czonym terminie. Jeśli to nie nastąpi, to 
może cofnąć zezwolenie.
W listopadzie 2015 roku pisaliśmy: 

„teren nie jest ani ogrodzony, ani w ża-
den inny sposób zabezpieczony przed 
wejściem. Nie tylko nie ma płotu, ale 
również zamykanej bramy. Teren powi-
nien także być oznakowany – a nie jest! 
Kolejnym warunkiem jest zabezpie-
czenie odpadów przed rozproszeniem  
i pyleniem. Nawet gołym okiem widać, 
że nie jest to realizowane. Miejsce ma-
gazynowania powinno być utrzymane  
w należytej czystości i porządku. Czy 
mają o tym świadczyć rosnące hałdy, 
niezabezpieczona fruwająca folia, wy-
stające z usypisk rury PCV i inne śmie-
ci?”
W wyniku przeprowadzonej w listo-

padzie 2015 roku wizji lokalnej terenu 
zbiórki odpadów, w której uczestniczyli 
pracownicy UG Nadarzyn i Starostwa 
Powiatowego powstały dwie skrajnie 
różne notatki służbowe. Przedstawi-
ciele powiatu „nie zauważyli naruszeń 
decyzji starostwa”. Nie zauważyli więc 

tak ewidentnych rzeczy jak brak ogro-
dzenia czy oznakowania terenu. Z kolei 
pracownicy UG wykazali karygodne 
niedociągnięcia i działania naruszające 
warunki wydanej decyzji.
Podjęte przez Gminę działania oraz 

publikacje w Wiadomościach Nada-
rzyńskich spotkały się z szeroką krytyką 
środowiska, które negatywnie ocenia 
wszystkie działania Urzędu Gminy oraz 
osób, grup czy organizacji z Gminą 
współpracujących. Zarzucano zrobienie 
„awantury o nic”, pisano o „Himala-
jach hipokryzji”, „grillowaniu gruzo-
wiska”, zarzucano „manipulacje” czy 
wręcz próbowano obarczyć Wójta winą 
za powstanie kupy gruzu. W ich opinii 
wznoszące się coraz wyżej gruzowisko 
w Młochowie nie miało przeszkadzać. 
Podkreślano, że decyzję zezwalającą na 
jego powstanie władze powiatu prusz-
kowskiego wydały tylko na rok, a gmin-
ni urzędnicy niepotrzebnie rozdmuchu-
ją sprawę, której tak właściwie nie ma.
W wyniku działań Gminy, po publi-

kacji w Wiadomościach Nadarzyńskich 
i zainteresowaniu innych mediów wła-
dze powiatu ponownie (20 listopada 
2015 roku) sprawdziły miejsce zbiórki 
odpadów w Żabieńcu. Okazało się, że 
tym razem wyniki kontroli potwierdziły 
treść notatki sporządzonej przez pra-
cowników Gminy. Władze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie... wezwały 
spółkę Fel-Car do zaniechania naru-
szeń. Jednak Starosta pytany o sytuację 
w Żabieńcu podczas Sesji Powiatu 
Pruszkowskiego 24 listopada 2015 r.  
(4 dni po drugiej wizji lokalnej) nie po-
wiedział radnym, że kolejna kontrola 
wykazała naruszenia jego decyzji. Rad-
nym wyjaśnił: „Poprosiłem osoby odpowie-
dzialne za przygotowanie dokładnej informacji 
o tym (...) Poprosiłem o to, żeby dokładnie 
było pokazane gdzie jest zrobiony jakikolwiek 
błąd. Sprawa jest wyjaśniona. Mam zrobiony 
audyt w bardzo szybkim tempie, również po-
prosiłem pracowników, którzy odbyli wizję lo-
kalną, spotkali się z obecnym właścicielem tego 
terenu. Wszystko jest w porządku proszę Pań-
stwa! Literalnie nie ma żadnego problemu.”

Gruzowisko pozostało w Żabieńcu, 
wszystko co udało się osiągnąć to ogro-
dzenie i oznakowanie terenu zgodnie 
z warunkami określonymi w decyzji 
wydanej przez Starostwo. Po roku gru-
zowisko miało zniknąć, a na terenie 
działki przywrócona pierwotna rzeźba 

i ukształtowane terenu. Jednak przed 
wygaśnięciem decyzji, spółka wystąpiła 
o jej przedłużenie o kolejny rok i kupa 
odpadów nadal będzie szpeciła okolice.
Mimo, że decyzję w sprawie gruzo-

wiska podjęło Starostwo Powiatowe  
w Pruszkowie i to ono powinno czuwać 
nad przestrzeganiem warunków jej re-
alizacji, to pracownicy referatu Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gminy Nadarzyn także skontrolowali 
gruzowisko. Z ich notatki sporządzo-
nej 19 kwietnia tego roku wynika, że 
spółka Fel-Car ponownie nie spełnia 
warunków, do których przestrzegania 
wezwało ją Starostwo w grudniu 2015 
roku. Inspekcja wykazała, że „aktualnie 
dostęp do hałdy jest praktycznie nie-
ograniczony. Obecność ruin budynków 
gospodarczych oraz składowanych nie-
legalnie odpadów stwarza zagrożenie 
dla osób i zwierząt, które mogą pene-
trować teren nieruchomości. Jest nie-
ograniczony dostęp do hałdy zmagazy-
nowanych odpadów – brak szlabanu lub 
innych zapór.” Przez znajdującą się na 
terenie działki ruderę można swobod-
nie wejść na teren działki. W samym bu-
dynku znajduje się nielegalne wysypisko 
odpadów – meble, odpady budowlane, 
części elektroniczne itp.
Redakcja WN skierowała do Starostwa 

pytania dotyczące nadzoru nad gru-
zowiskiem w Żabieńcu. Poprosiliśmy 
o kopie pokontrolnych notatek służ-
bowych i ewentualne działania z nich 
wynikające. Pytaliśmy, o to czy komi-
sja powiatowa skontroluje gruzowisko  
i prosiliśmy o ewentualne wnioski po-
kontrolne. Redakcja zadała również 
pytanie - czy wykazanie po raz kolejny 
naruszenia tych samych warunków de-
cyzji będzie tym razem skutkowało cof-
nięciem zezwolenia, lub przynajmniej 
wezwaniem do zaniechania naruszeń  
i nieprzedłużeniem zgody o kolejny rok?
Redakcja zwróciła się również o infor-

macje na temat innych zezwoleń wyda-
nych na terenie powiatu od 2015 roku 
na składowiska gruzu oraz ilość kontro-
li przeprowadzanych w każdym z tych 
miejsc i ich wyniki.
Czy Starostwo Powiatowe w Pruszko-

wie w wystarczającym stopniu kontrolu-
je realizację wydanych przez siebie decy-
zji dowiemy się gdy Starostwo odpowie 
na nasze pytania.   
                                                        red.

Gruzowisko w Żabieńcu nie spełnia warunków zezwolenia!
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Dzień Pamięci obchodzony jest  
w rocznicę ujawnienia przez Niem-
ców w 1943 r. masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego odkry-
tych w lasach katyńskich w ZSRR 
(Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich). Władze sowieckie,  
a później rosyjskie przez pięćdziesiąt 
lat uporczywie zaprzeczały zamordo-
waniu około 4 200 polskich jeńców 
- oficerów i podchorążych - oskar-
żając o zbrodnię nazistów. W sumie 
na mocy decyzji najwyższych władz 
ZSRR zamordowano co najmniej 21 
768 obywateli Polski.
Dopiero 13 kwietnia 1990 roku wła-

dze rosyjskie oficjalnie przyznały się 
do zbrodni. Ówczesny prezydent 
ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał 
polskim władzom listy przewozowe 
NKWD (Ludowy Komisariat Spraw 
Wewnętrznych ZSRR) z obozów  
w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis 
jeńców obozu w Starobielsku. Polska 
posiada również kopię decyzji Ław-
rientija Pawłowicza Berii z 5 marca 
1940 r. o rozstrzelaniu 25 700 osób 
cywilnych i wojskowych pochodzenia 
polskiego.

Od 1990 do 2007 r. 13 kwietnia ob-
chodzony był, jako Światowy Dzień 
Pamięci Ofiar Katynia. 14 listo-
pada 2007 roku Sejm RP uchwalił 
13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej.
Mówiąc o Katyniu i Zbrodni Ka-

tyńskiej pamiętać jednak należy, że 
Katyń to słowo klucz, pod którym 
kryje się znacznie więcej miejsc mor-
du. Pamiętać należy o obozach w Ko-
zielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.  
O tym, że jeńców (około 4 200 pol-
skich oficerów i podchorążych, wzię-
tych do niewoli podczas kampanii 
wrześniowej) ze Starobielska zamor-
dowano w Charkowie, a z Ostaszko-
wa w Miednoje. Jak również o tym, że 
na mocy decyzji najwyższych władz 
ZSRR zamordowano co najmniej 21 
768 obywateli Polski cywilnych i woj-
skowych.
Więcej informacji na temat Zbrodni 

Katyńskiej na stronie Muzeum Ka-
tyńskiego w Warszawie, do którego 
odwiedzenia zachęcamy:

http://www.muzeumkatynskie.
pl/…/kalendarium_zbrodni_ka-
tynsk…
O jednym z miejsc Pamięci Narodo-

wej związanym z uczczeniem Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej na terenie gminy 
pisaliśmy w Wiadomościach Nada-
rzyńskich nr 9 z 2015 roku (strona 
11). http://www.nadarzyn.pl/pli-
k,3562,wn09-2015-pdf.pdf

Opracowano na podst. informacji  
z Wikipedii, Muzeum Katyńskiego  
w Warszawie, Popularnej Encyklope-
dii Powszechnej Wydawnictwa Fogra 
oraz Wiadomości Nadarzyńskich.

red.

13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Majowe święta
Szanowni Mieszkańcy 

W związku ze zbliżającymi się świętami państwowymi,  
w dniach 1 - 3 maja 

Wójt Gminy Nadarzyn zwraca się do Mieszkańców Gminy 
Nadarzyn 

z apelem o wywieszanie flag państwowych. 
Dnia 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja 

- Święto Flagi Państwowej, 
natomiast dnia 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.

Dęby Pamięci znajdujące przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie. Poświęcone pamięci
Zdzisława Krupkowskiego zamordowanego w Katyniu oraz Bronisława Pobożego, który 
zginął w Twerze.

Dąb Pamięci Wiktora Piętki zamordowanego  
w Twerze, znajdujący się przy Szkole Podstawo-
wej w Kostowcu. 

Fot. arch. SP Kostowiec
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Liceum w Nadarzynie - dzień otwarty 
29 marca 2017 roku odbył się pierw-

szy Dzień Otwarty Liceum Ogólno-
kształcącego w Nadarzynie. Na to 
wydarzenie zaprosiliśmy uczniów  
z pobliskich miejscowości, którzy za-
interesowani są ofertą nowej szkoły 
średniej. Do naszego liceum przybyli 
uczniowie m.in. z Raszyna, Grodziska 
Mazowieckiego, Żabiej Woli, Prusz-
kowa i Nadarzyna. 
W organizację Dnia Otwartego włą-

czyła się cała społeczność szkolna. 
Rozpoczął się on prezentacją w auli, 
gdzie przedstawiliśmy ofertę eduka-
cyjną szkoły, wybrane rozszerzenia 
przedmiotów i zajęcia pozalekcyjne.  

Po obejrzeniu prezentacji przyszli 
licealiści mieli możliwość zwiedze-
nia szkoły, w tym pracowni tema-
tycznych, hali sportowej, biblioteki.  
W pracowniach (chemicznej, fizycz-
nej, językowej, biologicznej, geogra-
ficznej i matematycznej) przygotowa-
no pokazy i zadania dla kandydatów  
z zakresu programu przedmiotów 
rozszerzonych. 
W przygotowanie Dnia Otwartego 

aktywnie włączyli się również rodzice, 
którzy zorganizowali kawiarenkę dla 
wszystkich gości. Można było zjeść  
w niej pyszne ciasto i napić się herba-
ty lub kawy. Zwiedzający szkołę wy-
powiadali się bardzo pozytywnie na 
temat oferty Liceum. Byli pod wraże-
niem wyposażenia szkoły i atrakcyjnej 
dla nich propozycji edukacyjnej. 

Dyrekcja szkoły

Wystawa osiągnięć uczniów i nauczycieli obecnego Gimnazjum

Fot. arch. Gimnazjum

Fot. arch. Gimnazjum

Fot. arch. Gimnazjum

O szkole opowiada Przewodniczący Rady Młodzieżowej Mateusz Le-
wandowski. Obok dyrekcja: Magdalena Drzewucka, Leszek Skrzypczak

Prezentacja w sali chemicznej
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41; tel. 22 739 90 96 

Zapraszamy na kolejny dzień otwarty
13 maja w godz. 10.00- 13.00

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

« język polski i matematyka: 
– dodatkowe godziny na wyrównanie 
różnic programowych, przygotowanie 
do egzaminu maturalnego, ćwiczenie 
umiejętności; 

« kształcenie językowe: 
– zajęcia językowe realizowane w gru-
pach międzyoddziałowych (zależnie od 
zainteresowań i poziomu umiejętności 
uczniów)
- oferta językowa:
j. angielski – poziom podstawowy  
i  rozszerzony,
j. niemiecki - poziom podstawowy  
i rozszerzony,
j. rosyjski, j. hiszpański lub włoski – je-
śli będą chętni uczniowie;
« profile klas - sam wybierasz;
« przedmioty rozszerzone 
– realizowane od kl. II w grupach 
międzyoddziałowych po ok. 15-18 
uczniów:
- po dwa do wyboru przez ucznia,
- oferta przedmiotów rozszerzonych: 

geografia, biologia, wiedza o społe-
czeństwie, chemia, fizyka,
- ponadto w II półroczu klasy pierwszej 
koła zainteresowań z ww. przedmiotów 
przygotowujące do kształcenia w za-
kresie rozszerzonym;

 « przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo (obowiązkowy),
- zajęcia z technik poznawczych i uczenia 
się (obowiązkowe w I półroczu kl. I),
- chemia doświadczalna,
- zasady zdrowego żywienia i technolo-
gia żywności;

« koła zainteresowań:
- strzeleckie,
- ratownictwa medycznego,
- teatralno – filmowe,
- lingwistyczne,
- matematyczne,
- turystyczne,
- ponadto w klasie II i III cykliczne mi-
tingi integracyjno -przedmiotowe z blo-
ków przedmiotowych rozszerzonych, 
realizowane w formach warsztatowych 

we współpracy z wykładowcami uczel-
ni wyższych i instytutów naukowych.

« liceum oferuje również:
- wyjazdy integracyjne dla kl. I,
- pomoc pedagoga i psychologa,
- doradztwo zawodowe,
- pełnowymiarową halę sportową,  
siłownię i boisko,
- dobrze wyposażone pracownie przed-
miotowe,
- sale multimedialne z tablicami interak-
tywnymi,
- zaplecze kuchenne i stołówkę,
- możliwość przygotowania do certyfiko-
wanych egzaminów z języka angielskiego,
- możliwość aktywności w młodzieżo-
wej radzie gminy, szkolnym kole wolon-
tariatu, ZHP,
- szereg programów profilaktycznych,
- programy społeczno – patriotyczne 
powiązane z historią i tradycją regionu, 
realizowane we współpracy z rodzica-
mi oraz instytucjami i lokalnymi orga-
nizacjami.

Oferta na rok szkolny 2017/2018:

ZAPRASZAMY

Fot. arch. Gimnazjum
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 „Ja i Moje Dziecko” 
- Innowacja 

Pedagogiczna
W naszym przedszkolu od stycz-

nia tego roku w grupie „Wiewiórki” 
wspólnie z Rodzicami realizowana jest 
Innowacja Pedagogiczna „Ja i moje 
dziecko” zatwierdzona przez Kuratora 
Oświaty i wpisana do Bazy Innowacji 
w Mazowieckim Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. 

Innowacja dotyczy poszerzenia wie-
dzy z zakresu zainteresowań dziecka 
i jego rodziców, edukacji plastycznej, 
wychowania rodzinnego, a także pre-
orientacji zawodowej dzieci. Celem 
innowacji jest umożliwienie rodzicom 
udziału w tworzeniu warunków do 
wszechstronnego i harmonijnego roz-
woju dziecka, wspomaganie i integro-
wanie oddziaływań wychowawczych 
rodziców i nauczycieli w celu osiągania 
jak najlepszych efektów pracy wycho-
wawczo - dydaktycznej. 

 Pierwszym działaniem innowacji pe-
dagogicznej było wykonanie wspól-
nie z rodzicami książki pt. „Jaki 
jestem ...” Książeczki były bardzo 
interesujące, ciekawy był również spo-
sób wykonania i najważniejsze każda 
książeczka była inna. Głównym bo-
haterem książeczki było samo dziec-
ko. Rodzice, mieli również możliwość 
zaprezentowania i przeczytania ksią-
żeczki wszystkim dzieciom w naszej 
grupie. 

Kolejnym działaniem innowacji jak 
się okazało entuzjastycznie przyję-
tym przez dzieci był „Bohater Ty-
godnia”. Każde dziecko mogło być 
ważne i wyjątkowe i przez cały tydzień 
mogło korzystać z różnych przywile-
jów. Za pośrednictwem zdjęć i osobi-
stych przedmiotów, każdego dnia „Bo-
hater Tygodnia” mógł opowiadać coś 
o sobie swoim koleżankom i kolegom, 
bawić się z nimi swoją ulubioną zabaw-
ką. Wszystkie przyniesione przedmio-
ty, prace plastyczne dotyczące pracy 
zawodowej rodziców umieszczone 
były w Kąciku Bohatera Tygodnia. 
Ważnym przywilejem było zaprosze-
nie swoich rodziców, dziadków do 
przedszkola, aby opowiedzieli nam  
o swojej pracy, zainteresowaniach, cie-
kawym hobby lub przedstawienie dzie-

PP Nadarzyn ciom swojego pupila. Rodzice to nasi 
najważniejsi nauczyciele. Z tej okazji 
gościliśmy Mamę Filipa, która opo-
wiedziała nam o tekturowych cudach, 
a także zapoznała z różnymi rodzajami 
skór. Otrzymaliśmy również specjalny 
prezent - tekturowy domek, który po 
ozdobieniu różnymi wzorami, posta-
wiliśmy na honorowym miejscu w na-
szej sali. Blanka, zaprosiła do naszego 
przedszkola Mamę, Tatę i Siostrę ab-
solwentką naszego przedszkola. Tata 
Blanki pokazał nam różnego rodzaju 
przedmioty i narzędzia, które wyko-
rzystuje w swojej pracy, jako mechanik. 
Mogliśmy poznać różnego rodzaju 
samochody. Sami dostaliśmy samo-
chodzik - niespodziankę. Mama Blan-
ki opowiedziała nam jak należy dbać  
o zęby i jak należy je prawidłowo myć. 
Wiemy już, jakie cuda można zrobić  
z gipsu, a także, jakich narzędzi Mama 
używa, aby nasze ząbki były ładne  
i zadbane. Mieliśmy również okazję 
stworzyć gipsowe zabawki. Ogromną 
radość sprawił dzieciom niecodzien-
ny gość - chomik. Siostra Blanki opo-
wiedziała nam o upodobaniach pupila,  
a także, czym i jak odżywia się zwierza-

czek. Kolejnym gościem była Mama 
Oskara przyszła do nas w odwiedziny 
z rodzinnym pupilem o imieniu Du-
sia. Wiemy już, jak wygląda książecz-
ka kota i co ona zawiera, a także jak 
ważne są szczepienia. Tata Oskara zaś 
zabrał nas na „wycieczkę „ na lotnisko. 
Dzieci poznały ogólne zasady bezpie-
czeństwa, kontrolę bezpieczeństwa, 
dowiedziały się jak wygląda odprawa, 
czego nie można wnosić na pokład sa-
molotu, jak również wiele innych cie-
kawych rzeczy.  

Bardzo ważnym wydarzeniem dla 
naszej grupy był I Czarodziejski 
Wieczór Talentów (fot. poniżej). Było 
to kolejne działanie z innowacji reali-
zowanej w naszej grupie. W tym dniu 
odwiedzili nas niezwykli Goście - Ro-
dzice z Rodzeństwem. Wieczór rozpo-
czął pokaz multimedialny z życia dzieci  
w przedszkolu od najmłodszej grupy. 
Z zaciekawieniem każde dziecko szu-
kało siebie. Następnie uczestnicy ko-
lejno według listy zgłoszenia prezento-
wali swoje uzdolnienia. Na spotkaniu 
nie zabrakło rękodzieł, muzyki, tańca, 
śpiewu, a także pokazów sportowych. 

Fot. arch. przedszkola

Fot. arch. przedszkola
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W ramach Innowacji pedagogicznej 
pt.”Ja i moje dziecko” grupa Wiewó-
rek, korzystając z zaproszenia Taty 
Martyny, gościła w siedzibie Ochot-
niczą Straży Pożarnej w Nadarzynie. 
Dzieci miały przyjemność zobaczyć 
z bliska jak wygląda praca strażaków 
i na czym ona polega. Na początku 
zwiedzaliśmy Izbę Pamięci, w któ-
rej dh L. Giżycki pokazał nam wiele 
eksponatów dotyczących OSP i hi-
storii Nadarzyna. Następnie dzięki 
życzliwości Eweliny Wieder, Markowi 
Rutkowskiemu, Adamowi Sztabiń-
skiemu, Bartkowi Klotz przedszko-
laki mogły oglądać kolejno każdy sa-
mochód i sprzęt pożarniczy. Strażacy 
ze szczególnym zaangażowaniem 
zaprezentowali przedszkolakom wy-
posażenie samochodów strażackich,  
a także sprzęty niezbędne podczas ak-
cji ratunkowych. W trakcie spotkania 
dzieci poznały tajniki pracy strażaka, 
a także usłyszały cenne informacje 
dotyczące bezpiecznego zachowania. 
Dzieci dowiedziały się również, w ja-
kich okolicznościach należy wzywać 
straż pożarną, a także miały okazję 
zobaczyć jak działają nożyce pneuma-
tyczne. Najwięcej emocji wzbudziła 
prezentacja sprzętu gaśniczego oraz 
możliwość założenia hełmów stra-
żackich. Po takiej ciekawej wycieczce 
wszystkie dzieci w przyszłości chcia-
łyby zostać strażakami.

Pan Bartek Klotz odwiedził nas 

również w przedszkolu, tym razem  
w roli ratownika medycznego. Dzie-
ci miały okazję wysłuchać informacji 
na temat udzielania pierwszej pomo-
cy, a także nauczyły się jak należy 
wykonać prawidłowo resuscytację. 
Przedszkolaki dowiedziały się, w jaki 
sposób można komuś pomóc zanim 
przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak 
należy sprawdzić przytomność oso-
by poszkodowanej oraz o czym na-
leży pamiętać wzywając pomoc. Te-
raz wszyscy wiedzą już, że trzeba się 
przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, 
powiedzieć gdzie się znajdujemy, co 
się stało i dlaczego wzywamy pomoc.

W trakcie spotkania dzieci uczyły 
się prawidłowo wykonać opatrunek 
medyczny, poznały również dostęp-
ne środki opatrunkowe. Dzięki takim 

Mali ratownicy

Wszyscy mocno dopingowali uczest-
ników. Jury było pod wielkim wraże-
niem i miało duży problem z wyborem 
najlepszych, dlatego wszyscy uczestni-
cy otrzymali na pamiątkę medale, po-
dziękowania i upominki. Dodatkową 
atrakcją wieczoru były przygotowa-
ne wcześniej przez dzieci muffinki. 
Ekspertem była Mama Oskara. Po 
upieczeniu każde dziecko ozdabiało 
ciasteczka wg własnego pomysłu.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom 

za zaangażowanie i poświęcony 
czas. Miło nam, że w ostatnim 

okresie odwiedziło nas 
tylu wspaniałych Gości.

Iwona Dymowska  
PP Nadarzyn

warsztatom dzieci nauczyły się wielu 
ważnych rzeczy, które w przyszłości 
być może przyczynią się do urato-
wania komuś życia, a także ochronią 
ich własne zdrowie. Ćwiczenia prak-
tyczne wykonane pod okiem eksperta 
sprawiły, że dzieci poczuły się „mały-
mi ratownikami”. 

Bardzo dziękujemy wszystkim wy-
mienionym osobom za tak duże za-
angażowanie i tak ciekawy sposób 
przekazania informacji, w szczegól-
ności Tacie Martyny za niezapomnia-
ne chwile i czas spędzony z nami. 

Iwona Dymowska 
PP Nadarzyn

Przedszkolaki podczas wizyty w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz podczas 
prezentacji udzielania „pierwszej pomocy”. 

Fot. arch. przedszkola

Fot. arch. przedszkola
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UCZNIOWIE 
na WYSTAWACH 

MALARSKICH
Uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Witolda Doroszewskiego  
w Nadarzynie w ramach edukacji 
plastycznej obejrzeli wystawę malar-
stwa abstrakcyjnego i zapoznawali się  
z warsztatem pracy artysty malarza. 
Od stycznia do marca bieżącego roku 
w galerii 51 m2 Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury zorganizowane były wysta-
wy malarstwa abstrakcyjnego: „Znaki  
i symbole” Zbigniewa Chmielewskiego 
i „Struny Koloru” Ewy Köhler Mikow-
skiej Zamojskiej. 

Na terenie szkoły 1 marca 2017 r. od-
były się warsztaty malarskie z artystą p. 
Zbigniewem Chmielewskim zorganizo-
wane przez Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury (fot. powyżej). Uczniowie w czasie 

Uczniowie klasy I c uczestniczą  
w zajęciach pozalekcyjnych w ramach 
projektu unijnego „Wsparcie dla 
uczniów Gminy Nadarzyn”. W roku 
szkolnym 2016/2017 rozpoczęli 
niezwykłą podróż „na niby” po 
krajach Unii Europejskiej.

Zabawy, gry i aktywność własna 
umożliwia im poznanie wielu 
ciekawych miejsc, sławnych ludzi, 
zabytków, tradycjii i zwyczajów 
ludowych oraz przysmaków 
kulinarnych, a także położenie  
i symbole narodowe 15  z 28 państw 
Zjednoczonej Europy.

W czwartek 16 marca uczniowie 
klasy I c w ramach realizacji edukacji 
europejskiej odbyli kolejną podróż 
„na niby”. Odwiedzili przepiękne  
i urokliwe państwo z południowych 
kranców Europy - WŁOCHY – 
KRAJ PIZZY I SPAGHETTI.

Na zakończenie zajęć była wspólna 
degustacja przepysznej włoskiej pizzy. 

Joanna Hernik 
nauczycielka SP Nadarzyn

SP Nadarzyn 

warsztatów wykonali prace, rozmawiali 
na temat wystawy i twórczości malarza. 
Spotkanie z artystą i udział wystawach 
organizowanych w NOK-u cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów naszej szkoły.

Serdeczne podziękowania Nada-
rzyńskiemu Ośrodkowi Kultury za 
przygotowanie wystaw malarskich 
i zorganizowanie warsztatów dla 
uczniów naszej szkoły.

Renata Kulesza nauczyciel plastyki SP Nadarzyn

MAŁY POLAK - EUROPEJCZYK. Kompetencje społeczne i obywatelskie

Pierwszaki podczas „podróży do Włoch”.

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły

Fundacja Kultury Informacyjnej
zaprasza na wieczór autorski 
Stanisławy Ossowskiej 

„PODZIW DLA NATURY” 
w ramach Otwartych Spotkań Czwartkowych.

Spotkanie odbędzie się 4 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30

w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, 
ul. Wiśniowa 26 tel. (22) 729-92-81; 728 662 112  Wstęp wolny
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24 marca 2017r. w naszej odbył się 
Dzień Zdrowej Wody. Akcja została 
zapoczątkowana przez uczniów klasy 
„0”, którzy zachęcali starszych kole-
gów do komponowania własnych wód 
smakowych. Wystawiono gazetkę infor-
mującą o wpływie wody na organizm 
oraz o wartościach odżywczych owo-
ców. Uczniowie chętnie wzięli udział 
w przygotowywaniu wód smakowych  
i degustacji. Akcja została wsparta przez 
producenta wody Staropolska oraz ro-
dziców, którzy wyposażyli swoje pocie-
chy w świeże owoce, imbir i miód. Wielu 

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole 
Podstawowej w Młochowie, ucznio-
wie przywitali przedstawieniem pt. 
„O odwilży, o kichaniu i o wiosny 
powitaniu”, w którym aktorami były 
dzieci uczęszczające na zajęcia świe-
tlicowe.

Następnie chętni uczniowie prezento-
wali swoje talenty w WIOSENNYM 
TALENT SHOW. Nasi uczniowie 
uraczyli nas śpiewem, tańcem, grą na 

MATEMATYKA, KTÓRA 
W ZESZYCIE SIĘ 

NIE ZAMYKA

Już po raz trzeci w Szkole Podstawo-
wej w Młochowie odbył się SZKOL-
NY TYDZIEŃ MATEMATYCZ-
NY. W dniach 10-17.03.2017r.  
uczniowie aktywnie brali udział  
w konkursach logicznego myślenia 
oraz międzynarodowym konkursie 
„Kangur matematyczny”. 

W Dniu Liczby  π- 14.03 – wszyscy 
bawili się w „3,14 i co dalej”, czyli  
przeliczanie ilości cyfr po przecinku. 
Podczas tego tygodnia uczniowie klas 
3-6 rywalizowali o różne tytuły mi-
strzowskie. 

Nasi laureaci to: Julia Regulska – 
MISTRZ TABLICZKI MNOŻE-
NIA, Marta Barej – MISTRZ TA-
BLICZKI DZIELENIA oraz Jan 
Barej – MISTRZ POTĘGOWANIA 
(fot.poniżej). 

Dla klas 0-3 motywem przewodnim 
była gra SUDOKU. Uczniowie radzi-
li sobie z nią doskonale. Dzieci zo-
baczyły, że gra SUDOKU, może być 
wykorzystana jako układanka obraz-
kowa na religii i w wersji przestrzen-
nej na zajęciach gimnastycznych, 
gdzie liczyło się działanie zespoło-
we i zwinność. Oprócz rywalizacji 
i emocji, uczniowie wykorzystywali 
logiczne myślenie. A to przecież naj-
ważniejsze!

Agnieszka Michalczyk
Ewa Kowalczyk

SP Młochów

SP Młochów „Lecą boćki, lecą”
instrumentach, ćwiczeniami gimna-
stycznymi oraz prezentacją swoich 
prac plastycznych.

Uwieńczeniem wspólnego świętowa-
nia nadejścia wiosny było wspólne 
pieczenie kiełbasek. Zadowolenie wi-

doczne na buziach uczniów oznacza 
rozpoczęcie wiosny w naszej szkole ;)

Agnieszka Michalczyk
SP Młochów

uczniów przygotowuje teraz podobne 
napoje w domu. Cieszymy się, że dzięki 
tej akcji dzieci mogły odkryć nowe sma-
ki i poznać prosty sposób wspomagania 
zdrowia.

Uczniowie wzięli, również udział 
w konkursie na stworzenie własnego 
Wodolubka. Wykazali się ogromną wy-
obraźnią i zaangażowaniem. Ponad po-
łowa uczniów szkoły została wyróżnio-
na dyplomem i upominkiem! 

Anna Rudecka
Aldona Dunajewska-Burek

SP Młochów

DZIEŃ ZDROWEJ WODY

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły
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SP Wola KrakowiańskaWycieczka do Warszawy 
uczniów kl. VI SP 

w Młochowie
31 marca 2017r. uczniowie kla-

sy VI Szkoły Podstawowej  
w Młochowie wraz z wychowaw-
czynią pojechali na wycieczkę  
do Warszawy, podczas której uczy-
li się udzielania pierwszej pomocy  
i odwiedzili „Niewidzialną wystawę”. 

Wyruszyliśmy ok. 9.00  
i po niecałej godzinie byliśmy  
na miejscu. Czekał na nas zabytko-
wy tramwaj wyprodukowany w 1939 
roku. Usiedliśmy wygodnie na sie-
dzeniach, czując „zapach historii”, 
a tramwaj ruszył. Na zakrętach tak 
głośno piszczał, że chcieliśmy za-
tkać uszy, ale motorniczy zabronił 
nam, mówiąc, że nigdzie nie usły-
szymy takiej „muzyki”. Zatrzy-
maliśmy się blisko Stadionu Na-
rodowego i tam poczekaliśmy na 
inny tramwaj, tym razem nowy.  
Po zajęciu miejsc tramwaj ru-
szył, a pan prowadzący usiadł  
na podłodze obok fantoma i za-
czął opowiadać, jak należy udzie-
lać pierwszej pomocy. Po prezen-
tacji każdy po kolei podchodził  
do manekina i ćwiczył udzielanie 
pierwszej pomocy. 

Następnie zwiedziliśmy „Niewi-
dzialną wystawę”. Małymi grupami 
wchodziliśmy do pomieszczenia,  
w którym panowała całkowita ciem-
ność. Przewodniczką po „ciemno-
ści” była osoba niewidoma. Najpierw 
przeszliśmy z jednego pomieszczenia 
do drugiego, nic kompletnie nie wi-
dząc. Mogliśmy tylko dzięki zmysłowi 
dotyku wyczuć ściany i przedmioty, 
które naszym zadaniem było zna-
leźć i nazwać. Pierwszym pokojem 
była kuchnia. Odnaleźliśmy lodów-
kę, krzesło, stół, kuchenkę, garnki 
itd. Potem przeszliśmy do kolejnego 
pokoju. Szliśmy za głosem przewod-
niczki. Mogliśmy też zobaczyć na 
czym polega pismo Braille’a i specjal-
ną klawiaturę, która „mówiła”. 

Zmęczeni i pełni wrażeń wróciliśmy 
do szkoły.

Wycieczka bardzo mi się podo-
bała. Dowiedzieliśmy się dużo  
o udzielaniu pierwszej pomocy oraz 
„poczuliśmy” świat, w jakim żyją oso-
by niewidome. 

Barbara Tippe, kl. VI SP Młochów

Uczniowie wraz z nauczyciela-
mi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. 
Bronisława Markiewicza w Woli 
Krakowiańskiej biorą udział w pro-
gramie Mega Misja. W jego ramach 
na zajęciach świetlicowych posze-
rzają swoje kompetencje cyfrowe  
(i nie tylko) oraz zdobywają atrak-
cyjne nagrody dla szkoły.

Książki, gry planszowe, kreatywny 
zestaw plastyczny, a nawet tablet – ta-
kie nagrody za realizowanie kolejnych 
zadań Mega Misji otrzymała świetlica 
szkolna w Woli Krakowiańskiej. Nic 
więc dziwnego, że dzieci i wychowawcy 
chętnie realizują kolejne zadania. Przy 
okazji i jedni, i drudzy zdobywają nowe 
kompetencje. Dzieci uczą się, jak od-
powiedzialnie, bezpiecznie i skutecznie 

korzystać z mediów cyfrowych, nauczy-
ciele – w jaki sposób wykorzystywać 
narzędzia cyfrowe, by zajęcia świetlico-
we stawały się jeszcze ciekawsze. 

Mega Misja to nieodpłatny ogólno-
polski program edukacyjny dla szkół 

podstawowych oraz świetlic szkolnych. 
Adresowany jest do nauczycieli oraz 
dzieci w wieku 6-10 lat. W jego ramach 
uczniowie wraz z bliźniakami – Kubą 
i Julką – oraz ich wirtualnym przyja-
cielem – Psotnikiem – uczą się, w jaki 
sposób poruszać się po świecie nowo-
czesnych mediów. 

W Szkole Podstawowej w Woli 
Krakowiańskiej zrealizowano do tej 
pory sześć z jedenastu modułów pro-
gramu: korzystanie z informacji, dziec-
ko w środowisku medialnym, język 
mediów, prawo, kreatywne korzystanie 
z mediów oraz bezpieczeństwo w ko-
munikacji i mediach. 
Do końca roku szkolnego w świetlicy 

przeprowadzone zostaną jeszcze cykle 
zajęć poruszające tematy etyki i warto-
ści w komunikacji i mediach, ekono-
micznych aspektów działania mediów, 
kompetencji cyfrowych, mobilnego 
bezpieczeństwa i programowania.

Ewelina Golianek
Nauczyciel SP Wola Krakowiańska

Mega Misja w Woli Krakowiańskiej

Szkoła Podstawowa w Woli 
Krakowiańskiej prowadzi 

swój fan page na facebooku. 
Umieszczane są tam bieżące 

informacje z życia szkoły. 
Warto zajrzeć.

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły
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Kontrowersyjny projekt ustawy PiS 
o ustroju miasta stołecznego War-
szawy zakładający wcielenie prze-
szło 30 gmin do Metropolii wywo-
łał społeczny sprzeciw. Nie tylko 
mieszkańcy ale wiele samorządów 
i samorządowców nie zgadza się na 
przyłączenie swoich gmin do tak 
zwanej „wielkiej Warszawy”. 
Radni gminy Nadarzyn kierując się 

oczekiwaniami mieszkańców jedno-
głośnie przyjęli oświadczenie krytyku-
jące ten pomysł. Wyrazili też sprzeciw 
wobec planu przyłączenia naszej gminy 
do Metropolii. Niestety ani decyzje rad 
gmin, ani wyniki lokalnych referendów 
nie są wiążące dla posłów i senatorów. 
Całkiem prawdopodobne jest zatem, że 
fundusze wydane na referenda okażą 
się zmarnowane, a wola mieszkańców 
zostanie zignorowana. Jak traktowany 
jest głos suwerena dokładnie widać na 
przykładzie reformy oświaty. Tańszym 
rozwiązaniem pozwalającym w równym 
stopniu poznać zdanie lokalnej społecz-
ności jest zebranie podpisów pod pe-
tycją. Jak widzieliśmy to w przypadku 
utworzenia Liceum, mieszkańcy chętnie 
wypowiadają się w ten sposób. 
Na terenie gminy Nadarzyn odbyły się 

już konsultacje społeczne w sprawie 
przyłączenia do Metropolii. Jak twierdzi 
radny powiatowy z PiS, który te konsul-
tacje prowadził „Na poziomie gminy nic się 
nie zmieni, nie będziemy dzielnicą Warszawy, 
wszyscy którzy tak mówią po prostu chcą zbić 
kapitał polityczny strasząc Nas ! Będziemy 
samodzielną gminą ze swoją podmiotowością 
jak dotychczas. Co się zmieni ? Nie będzie tego 
„niedobrego powiatu” :) Uważam, że poprawi 
się komunikacja, która jest powiem delikatnie 
kiepska, więcej pieniędzy na infrastruktu-
rę. Wielkie nadzieje w tej dziedzinie wiąże  
z wykonaniem Paszkowianki, której przez 
nieudolność władz sejmikowych nikt do dzi-
siaj nie zrealizował. Ta inwestycja będzie dla 
Naszej gminy kluczowa w momencie oddania 
trasy S8. Oczywiście więcej będziemy mogli po-
wiedzieć gdy skończą się konsultacje. Myślę, że 
projekt ustawy będzie w wielu miejscach zmie-
niony i doprecyzowany. Wyjdą rozporządzenia 
do ustawy, które będą bardzo szczegółowe . 
Myślę, że jeszcze nie jedna dyskusja przed 
nami”.
Planowana zmiana w obecnym kształ-

cie nie polega jedynie na likwidacji 
powiatów i przejęciu ich kompetencji 
przez Radę Metropolitalną. Teraz na 
niektóre decyzje, zezwolenia i opinie 

wydawane przez powiat gmina musi 
czekać do ostatniego ustawowo prze-
widzianego dnia. Jeśli wszystkie kom-
petencje powiatów ma przejąć Rada 
Metropolitalna to czas obsługi każdej  
z gmin przez jedną radę, a nie kilka po-
wiatów może się drastycznie wydłużyć.
Ciągle nieuregulowany jest najważniej-

szy argument – uszanowanie woli jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich 
prawa do podjęcia decyzji o ewentual-
nym przyłączeniu do Metropolii. Czyli 
uszanowanie prawa do samostanowie-
nia gmin i ich mieszkańców.
Trudno się również zgodzić z twier-

dzeniem jakoby chodziło jedynie  
o „zbicie kapitału politycznego”.  
W swoim stanowisku Zarząd Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej zwraca między 
innymi uwagę na wynikające z projektu 
ryzyko zahamowania rozwoju nie tyl-
ko gospodarstw rolnych, ale i sołectw 
poprzez ograniczenie lub pozbawienie 
dostępu do funduszy unijnych m.in. na:
„Budowę lub modernizację dróg lo-

kalnych w miejscowości należącej do 
gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej  
z wyłączeniem miast liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców. Gospodarkę wod-
no-ściekową w miejscowości należącej 
do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej 
z wyłączeniem miast liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców.”
Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej 

zwraca również uwagę na wzrost po-
datków i opłat lokalnych. 32 gminy  
i gminę Warszawa w izbach rolniczych 
będzie reprezentował jeden przedstawi-
ciel, obecnie w gminie wiejskiej rolnicy 
wybierają jednego lub dwóch przedsta-
wicieli. Znaczna część wysokiej klasy 
gruntów rolnych zostanie utracona na 
rzecz gruntów inwestycyjnych. Obec-
nie grunty te podlegają przepisom 
ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (rozdział 2 art. 6-10a). Jednak 
spod działania tego rozdziału wyłączo-
ne są grunty rolne w miastach. Ochro-
nę stracą grunty rolne z terenów włą-
czonych do „wielkiej Warszawy”.

Negatywnie projekt ustawy zaopinio-
wał również Zarząd Związku Miast 
Polskich. Uznał, że jest on „niezgodny 
z podstawowymi zasadami samorządu 
terytorialnego, objętymi gwarancjami 
konstytucyjnymi; powstał bez kon-
sultacji z zainteresowanymi jst, w tym 
zwłaszcza z gminami, które – wg art. 

164 ust. 1 Konstytucji RP – są podsta-
wowymi jednostkami samorządowymi; 
został przedstawiony bez innych nie-
odzownych projektów aktów prawnych, 
w tym zwłaszcza dotyczących finanso-
wania nowej, „metropolitalnej” jst.”
Zarząd zwrócił uwagę, że „Projekt po-

selski, tworząc nowy typ jednostki sa-
morządu terytorialnego, której są prze-
kazywane liczne zadania własne gmin 
obszaru metropolitalnego, a także jest 
wyposażona w uprawnienia do ingero-
wania w decyzje organów gmin w za-
kresie ich zadań własnych, jest sprzecz-
ny z zasadami: samodzielności gmin  
w zakresie ich zadań własnych (art. 
16 ust. 2 i 165 ust. 2), pomocniczości 
i decentralizacji, w myśl których zada-
nia publiczne powinny być realizowane 
możliwie najbliżej obywateli (preambu-
ła i art. 15 ust. 1 Konstytucji).”
Ponadto Zarząd zwraca uwagą, że 

nieuprawnione jest przekazywanie in-
nej jednostce zadań własnych gminy,  
w przypadku gdy pozostałe gminy za-
dania te realizują bez przeszkód. Doty-
czy to także zadań powiatowych, reali-
zowanych przez Warszawę jako miasto 
na prawach powiatu. Nie jest także do-
puszczalne by organ wykonawczy innej 
jst stawał się z mocy prawa organem 
wykonawczym jednostki podstawowej 
jaką jest gmina. Pozbawia to członków 
społeczności Warszawy prawa wybiera-
nia swojego prezydenta, które ma cha-
rakter absolutnie elementarny (art. 15  
i 16 oraz 164 i 169 Konstytucji RP).
Tutaj zdaniem wielu polityków docho-

dzimy do meritum projektu poselskie-
go czyli do wyborów prezydenta stolicy.
Projekt ustawy wzbudził wiele dysku-

sji, bez trudu można znaleźć nie tylko  
w Internecie różnorodne stanowiska 
oraz argumenty dotyczące „wielkiej 
Warszawy”. Rzetelność i obiektywność 
wielu z nich jest budzi jednak pewne 
obawy. Przykładowo na stronie konsul-
tacjemetropolia.pl w zakładce „Pytania 
i odpowiedzi” można znaleźć między 
innymi:
- Czy wzrosną stawki składek ubezpie-

czeniowych?
- Nie istnieją żadne obiektywne przesłan-

ki wskazujące na wzrost kosztów ubez-
pieczeń po utworzeniu Metropolii War-
szawskiej. Stawki składek ubezpieczeń 
zależą od wielu czynników i są określane 
przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Najlepiej z takim pytaniem zwrócić 

się do obecnego ubezpieczyciela, który 
wyliczy jak zmieni się wysokość opłat.
- Czy zlikwidowane zostaną szpitale 

Metropolia – o nas bez nas?
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Egzamin gimnnazjalny
116 uczniów klas III Gimnazjum 

im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie, 
podobnie jak wszyscy gimnazjaliści 
w Polsce, przystąpiło w dniach 19-21 
kwietnia do egzaminów kończących 
edukacje gimnazjalną. Na pierwszy 
ogień poszła wiedza o społeczeństwie 
i historia oraz język polski.
Drugiego dnia była część matema-

tyczno-przyrodnicza - obejmująca 
przedmioty przyrodnicze i matematy-
kę. Ostatni dzień to egzamin z języka 
obcego nowożytnego tego, którego 
Gimnazjalista uczył się w szkole jako 
przedmiotu obowiązkowego.
Przystąpienie do egzaminu gimna-

zjalnego jest warunkiem ukończenia 
szkoły, ale nie określa się minimalnego 
wyniku, jaki zdający powinien uzyskać
Części humanistyczna i matematycz-

no-przyrodnicza trwały po 150 mi-
nut. Na egzamin z języka polskiego  
i matematyki przewidziano po 90 
minut. Po 60 minut na historię i wie-
dzę o społeczeństwie oraz na przed-
mioty przyrodnicze. Część egzaminu  
z języka obcego nowożytnego trwa 
60 minut na każdym z poziomów: 
podstawowym i rozszerzonym.

Zapraszamy do 
obejrzenia materiału 

z egzaminów 
w nadarzyńskim 

gimnazjum 
na iTVNadarzyn:
Gminny Zespół Oświatowy

powiatowe i szkoły średnie?
- Szpitale powiatowe i szkoły średnie 

nie zostaną zlikwidowane. Zadania 
zlikwidowanych powiatów w zakresie 
szkół średnich i szpitali powiatowych 
przejmie Metropolia Warszawska.
Nie mamy jednak gwarancji, że Me-

tropolia za rok nie uzna, że szkoły czy 
szpitale można połączyć lub że nie 
opłaca się utrzymywanie tak wielu pla-
cówek na niedużym w sumie terenie.
- Czy zmianie ulegnie status gmin miej-

sko-wiejskich, które znajdują się w ob-
szarze Metropolii Warszawskiej?
- Nie. Gminy miejsko-wiejskie nie 

zmienią swojego statusu po utworzeniu 
Metropolii Warszawskiej.
Niestety gminy wiejskie jak nasza  

i wiejsko-miejskie mogą stracić moż-
liwość ubiegania się o dotacje unijne 
przewidziane dla niewielkich miejsco-

wości.
- Czy władze Metropolii będą decydo-

wały o sprawach gminnych?
- Władze Metropolii będą decydowa-

ły jedynie o sprawach mających wpływ 
na funkcjonowanie całej Metropolii. 
Sprawy gminne tak jak dotychczas będą  
w kompetencji rad gmin, burmistrzów, 
wójtów i prezydentów.
Kompetencje zlikwidowanych po-

wiatów ma przejąć Metropolia. Zatem 
skoro zgodę na gruzowisko w Żabień-
cu wydał powiat, po włączeniu do Me-
tropolii taką decyzję wyda Metropolia. 
Powiat decyduje o wielu sprawach do-
tyczących naszej gminy, akceptuje do-
kumenty, wydaje opinie, zezwolenia. Po 
jego likwidacji sprawy wszystkich gmin, 
które obsługiwało kilka powiatów zała-
twiała będzie jednostka centralna. Inną 
kwestię stanowi pojęcie „wpływu na 

funkcjonowanie całej Metropolii”. Taki 
wpływ może mieć przykładowo komu-
nikacja miejska. To co na dzień dzisiejszy 
gmina Nadarzyn wynegocjowała z ZTM 
może zostać utracone. Z budżetu do-
płacamy do kursów autobusów, mamy 
porozumienia z okolicznymi gminami, 
co wynika z realizacji potrzeb naszych 
mieszkańców. Może się okazać, że po-
trzeby mieszkańców Nadarzyna nie 
będą dość istotne w kontekście komuni-
kacji całej Metropolii. Zatem kursów nie 
przybędzie, a trasy się wydłużą.
Temat przyłączenia Gminy Nadarzyn 

do Metropolii wymaga uwagi, uczciwej 
dyskusji i rzetelnych argumentów. Zoba-
czymy jakie dalsze kroki podejmie rząd.

red.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja 
Mieszkańcy gminy wywalczyli powsta-
nie Liceum Ogólnokształcącego. Radny 
powiatowy Dariusz Nowak z PiS ciągle 
milczy na temat własnego wkładu w tę 
społeczną i gminną inicjatywę. Za to nie 
kryje swojego zaangażowania w projekt 
aneksji naszej gminy do metropolii. Na-
wet jednego dnia w Wielkim Tygodniu 
przez całe dwie godziny prowadził 
„konsultacje społeczne” w tej mate-
rii. Gdyby odbywały się one 1 kwietnia 
możnaby uznać, że trafnie wpisał się  
w konwencję żartu…
Po fali krytyki PiS udał, że „schował do 
szuflady” projekt wielkiej Warszawy. Na-
dal wystarczy jedno nocne głosowanie, 
abyśmy rankiem obudzili się w innej rze-
czywistości. Nie byłaby to pierwsza usta-
wa przyjęta cichcem pod osłoną nocy. 
Teoretycznie projekt trafił do szuflady, 
jednak cały czas trwają związane z nim 
prace. O ich zakresie można się przeko-
nać wchodząc na stronę: http://www.
konsultacjemetropolia.pl/. Tam miesz-
kańcy gmin wyznaczonych do siłowego 
wcielenia do metropolii mogą się dowie-
dzieć czy „konsultacje społeczne” już  
u nich były lub czy są planowane.

Jaki Pan, taki kram…
Zapewne wiele osób się zdziwi, że  

w naszej gminie takie „konsultacje spo-
łeczne” w sprawie tzw. ustawy metro-
politalnej już się odbyły. 11 kwietnia –  
w Wielki Wtorek między 16:30 a 18:30 
na placu Poniatowskiego w Nadarzy-
nie. Wiedzieli Państwo jakieś ogłosze-
nia, plakaty? Szkoda, że zaproszenie na 
konsultacje nie ukazało się na stronie 
gminy, na FB czy chociażby profilu spo-
łecznościowym samego prowadzącego 
konsultacje. Zabrakło jakiejś informacji 
w stylu: Szanowni Państwo jutro będę 
przez dwie godziny robił „konsultacje 
społeczne” w Nadarzynie. Przyjdźcie 
porozmawiamy… Dlaczego nas radny  
z PiS nie zaprosił? Bał się czy może 
wstydził? Sądzę, że zgodzą się Państwo 
ze mną, że okres przedświąteczny – ja-
kim jest Wielki Tydzień również do for-
tunnych terminów konsultacji nie należy. 
Radny z PiS pod koniec marca na swoim 
koncie umieścił link do strony konsul-
tacji. W kwietniu poinformował już po 
fakcie, że „W dniu wczorajszym odby-
ły się konsultacje w Gminie Nadarzyn 
w sprawie Metropolii Warszawskiej…” 
Opublikował dokumentację dwugo-

dzinnego kręcenia się panów z PiS po 
placu Poniatowskiego - raptem 5 fo-
tek i filmik. Na 4 zdjęciach panie, które 
najwyraźniej nie chciały pozować i na 
ostatnim trójca „konsultantów” – radny 
Nowak - PiS, Starosta Pruszkowski – 
PiS i poseł Piotr Uściński jakżeby inaczej 
oczywiście PiS! Taką to namiastką kon-
sultacji radny Nowak załatwił sprawę  
w naszej gminie.

Konsultacje na chwałę partii 
i miarę metropolii

Zastanawiam się tylko, czy gdy radny 
Nowak w swojej ulotce wyborczej pisał 
o braku konsultacji z mieszkańcami w 
sprawie RIPOK, to miał na myśli to, co 
podczas Wielkiego Tygodnia „odstawił” 
na placu Poniatowskiego? Jak to się ma 
do pozbycia się bylejakości, o której rad-
ny pisał? Mieszka radny w Młochowie. 
Jak gigantyczna kupa gruzu stworzo-
naza zgodą powiatu w Żabieńcu, któ-
rej istnienie - również decyzją powiatu 
- przedłużono o kolejny rok, ma się do 
„ekologicznego powiatu” z ulotek rad-
nego? Co z wprowadzeniem na terenie 
powiatu obiecanego systemu Veturilo? 
Co z czyszczeniem rowów melioracyj-
nych i darmową komunikacją w po-
wiecie dla młodzieży do 21 roku życia? 
Co z likwidacją RIPOK w Nadarzynie  
i bezpłatnym, bezprzewodowym dostę-
pem do Internetu w powiecie? Jeszcze 
jakąś kiełbasą wyborczą chce nam radny 
przed oczami pomachać?
Tak - WKD w Nadarzynie!!! - 10 lutego 

radny Nowak pisał (pisownia oryginal-
na): Zapamiętajmy, kto jest przeciwny ustawie 
metropolitalnej. Kto jest przeciwny wspólnej 
komunikacji. Kto jest przeciwny wspólnym in-
westycją. Kto jest przeciwny przedłużenia trasy 
WKD.
Dokąd ma być ta trasa WKD przedłu-

żona? Do Nadarzyna? Problem w tym, 
że tory, którymi rządzi Warszawa to te 
tramwajowe i metra. Kolej (WKD) pod 
Warszawę nie podlega, zatem jak metro-
polia ma wymusić na niezależnej spółce 
budowę torów? Może radny Nowak 
obieca mieszkańcom Nadarzyna tram-
waj do centrum Warszawy i metro?
Istnieje coś takiego jak „Siedem Zasad 

Konsultacji”, to część Kodeksu Kon-
sultacji opracowanego przez ekspertów 
społecznych i przedstawicieli admini-
stracji. Dokument ten został zareko-
mendowany w programie „Lepsze regu-

lacje 2015” jako zalecany do stosowania 
w ministerstwach. Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji już wprowadziło 
„Siedem Zasad Konsultacji” w Zarzą-
dzeniu Ministra. Według tego dokumen-
tu konsultacje są kluczowym sposobem 
włączania obywateli w proces podejmo-
wania decyzji. To sposób poznawania  
i uwzględniania preferencji obywate-
li – woli suwerena – w okresie między 
wyborami. Zasady są proste: dobra wia-
ra – konsultacje prowadzone w duchu 
dialogu obywatelskiego, powszechność 
– każdy zainteresowany powinien móc 
dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić 
w nich swój pogląd. Przejrzystość – in-
formacje o celu, regułach, przebiegu  
i wyniku konsultacji muszą być dostęp-
ne, musi być jasne kto jaki reprezentuje 
pogląd. Responsywność – merytoryczna 
odpowiedź w rozsądnym terminie, ko-
ordynacja – konsultacje powinny mieć 
gospodarza, przewidywalność – prowa-
dzone od początku procesu legislacyjne-
go w oparciu o czytelne reguły oraz po-
szanowanie interesu ogólnego – decyzje 
podejmowane w wyniku konsultacji po-
winny reprezentować interes publiczny  
i dobro ogólne. Czy zostały one spełnio-
ne, a tak przeprowadzone „konsultacje” 
można uznać za miarodajne?

Wbrew woli suwerena?
Szkoda, że uchwały podejmowane przez 

radnych miejscowości wyznaczonych do 
aneksji jak i wyniki przeprowadzonych 
już referendów nie dały do myślenia 
tym, których wybraliśmy do reprezento-
wania naszych interesów. Najwyraźniej 
ktoś się bardzo oderwał od rzeczywi-
stości i ogłuchł na wolę suwerena. Nie 
pozostaje nam nic innego, jak wzorem 
dawnych żołnierzy poborowych odcinać 
z centymetra dni do kolejnych wyborów. 
Żal tylko, że wszystkiego odkręcić się nie 
da. Państwo to nie rozpinany sweterek, 
raz suwak w górę raz w dół.
Radni naszej gminy jednogłośnie przy-

jęli oświadczenie krytykujące pomysł 
włączenia nas do metropolii. Przeciwna 
włączeniu Powiatu Pruszkowskiego do 
tej struktury jest również Rada Powiatu. 
Jak poinformował WPR „(…)powiat 
pruszkowski dołączył do szerokiego 
już grona samorządów, które protestują 
przeciw tzw. „wielkiej Warszawie”. Ten 
gest ma jednak podwójne znaczenie, bo 
powiatem współrządzi Prawo i Spra-
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wiedliwość, czyli ugrupowanie którego 
posłowie kontrowersyjny projekt zgło-
sili w sejmie. Z PiS wywodzi się starosta 
Maksym Gołoś, który na początku mar-
ca podczas spotkania z mieszkańcami  
w pruszkowskim L.O. Im T. Kościuszki 
wspólnie z wojewodą Zdzisławem Sipierą 
zapewniał o zaletach ustawy metropolital-
nej zaproponowanej przez posłów swojej 
partii. (…) Negatywną opinię w sprawie 
projektu poparło 15 przedstawicieli klu-
bów Dobro Wspólne, Platformy Obywa-
telskiej i Mazowieckiej Wspólnoty Samo-
rządowej. Klub PiS chciał jej odrzucenia.” 
Radny powiatowy Dariusz Nowak roz-
mija się zatem z wolą mieszkańców nie 
tylko naszej gminy. Nie nasze reprezen-
tuje interesy lecz swojej partii politycznej.
Zdaje się, że nie jest to pierwszy przy-

padek, gdy radny z PiS rozmija się z po-
trzebami i wolą suwerena. Ogromny za-
pał mieszkańców gminy, społeczników 
i władz lokalnych zaowocował powsta-
niem ogólniaka w Nadarzynie. Dotąd rad-
ny Nowak nie przedstawił dokumentów 
potwierdzających jego zaangażowanie  
w kwestię liceum i wsparcie naszych dą-
żeń. Czyżby tej inicjatywie był przeciwny?

Huzia na Józia
Zawołanie stare, jednak jak ulał pasują-

ce do sytuacji w naszej gminie. Niezbyt 
to rycerskie zachowanie, gdy wszyscy 
(Malkontent – bohater zbiorowy) ata-
kują poczciwego Józefa vel Józia peł-
niącego rolę „ofiarnego koziołka”. 
Cokolwiek się dzieje; zawsze winny jest 
Wójt. Stara, nudna śpiewka a jednak na-
dal potrafi rozpalić. Mimo, że regulacje 
w sprawie m.in. grzebowiska zwierząt są 
pokontrolnym wymogiem Wojewody, 
to i tak oberwało się Wójtowi. Całkiem 
sprytnie nasi Radni zrobili odrzucając 
projekt uchwały wprowadzającej zalece-
nia Wojewody. Jak Wojewoda ma interes 
w naszej gminie takie prawo wprowa-
dzać, niech zrobi to własnymi rączkami, 
a nie zrzuca obowiązku na Wójta i Radę. 
Będziemy mieli jasność komu okazać 

wdzięczność za przepisy dotyczące grze-
balni. Chociaż jak znam Malkontenta  
i tak Wójta za decyzję Wojewody obwini.
Jak Sołtys w zebraniach Rady nie uczest-
niczy, to Malkontent bije mu brawo. Na-
wet, gdy skutkiem tej nieobecności jest 
niewiedza ze wszystkich stron wyzierają-
ca jak paluch z dziurawej skarpety. Gdy 
Wójt w spotkaniach sołeckich nie uczest-
niczy, to od razu jest przez Malkontenta 
krytykowany. Nawet jeśli celem spotkania 
ma być zreferowanie Sołtysowi tego co 
na Sesjach Rady ustalono. Na chłopski 
rozum, to Sołtys powinien się intereso-
wać pracą i ustaleniami Rady, przychodzić 
na sesje, a nie Wójta na dywanik wzywać, 
aby mu zreferował co w budżecie Radni 
uchwalili. Zastanawiające kto kogo igno-
ruje; Wójt Sołtysa czy Sołtys ignoruje 
mieszkańców, sesje, Radę i Wójta?

AntyMalkontenci 
– przebudzenie mocy

Nieważna świetlica w Parolach. Ważne, 
że na wyposażenie technologiczne kuch-
ni tejże świetlicy, Radni wykroili dodat-
kowe 100 tys zł. Zatem zły jest Wójt, 
który trwoni nasze podatki. Jak czuj-
nie zauważył Malkontent wyposażenie 
kuchni jest droższe niż oświetlenie ul. 
Poziomkowej. Tradycyjnie, egoistycznie 
ważniejsze są dla niego latarnie na wła-
snej ulicy niż inwestycje służące społecz-
ności. Słusznie pani Aleksandra, miesz-
kanka Starej Wsi zauważyła, że kwota 
wcale wygórowana nie jest, a cel zacny.
- (…)Niech Pan powie ile kosztowało 
wyposażenie Pana kuchni - piekarnik, lo-
dówka, kuchenka, czajnik, do tego garn-
ki, talerze, sztućce no i nie zapominajmy 
o meblach. Jakieś 20 tysięcy? No i na ile 
osób jest Pan tam w stanie przygotować 
kilkudaniowy obiad bez wkurzania się że  
a to garnek za mały a to palników wolnych 
brak - dla 6-8 osób ? A ile takich osób ma 
wyżywić przemysłowa kuchnia która ma 
na dodatek spełniać specjalistyczne wymogi 
typu wentylacja i przemysłowe okapy. Pro-
szę wyposażyć taką kuchnie i dopiero wtedy 

się wypowiadać. Wąskie myślenie Panowie 
oj wąskie. Każde zainwestowane w dzie-
ci pieniądze wracają. Dla wszystkich- 
napisała pani Aleksandra.
Nieważne, że filmik promujący szkołę tak 
zwany LibDub kręci się z ręki w ruchu i bez 
dubli. Ważne, że jest okazja do krytyki.
Paweł: „(…)potencjał jest w dzieciach 
bo dużo dobrych genów zjechało do Nadarzy-
na, reszta to badziew” można dowiedzieć 
się z internetowych komentarzy. Jest też 
druga strona medalu…
Dawid: Fajna inicjatywa młodzieży. Ci mło-
dzi ludzie to przyszłość... nie frustraci.
Marija: Badziew straszne określenie na geny 
tutejsze,właśnie takich ludzi co nie szanują in-
nych coraz więcej. Nie jestem 100 procentowa 
Nadarzynianka, ale szanuję tych, którzy byli 
tu zawsze.
Jagoda: Przekaz jest taki, że każdy może zostać 
kim zechce. Przekaz to fajna inicjatywa, przy któ-
rej młodzież się dobrze bawiła
Paweł: Jako rodzic nadal wysyłam dzieci do 
Wawy
Katarzyna: Tak... bo Warszawa jest taką 
gwarancją... lekiem na wszystko... szczególnie 
na kompleksy.
Ostatnio obserwuję pewne „przebu-
dzenie” w społeczności. Być może za-
wdzięczamy je wiośnie. Liczę, że grupa 
aktywnych „AntyMalkontentów” będzie 
się powiększała a ich głos będzie rósł  
w siłę. Prezydent Wałęsa poradził kie-
dyś abyśmy brali własne sprawy w swo-
je ręce. Bierność i energię straconą na 
narzekanie, kręcenie nosem naprawdę 
można przekuć w konstruktywne, pozy-
tywne działanie. Świat będzie piękniejszy 
gdy popatrzymy na niego przez pryzmat 
tego co możemy zrobić zamiast z pozy-
cji należy mi się i czekam aż mi dadzą. 
Gdy ta przemiana zadzieje się w naszych 
głowach, okaże się, że możemy osiągnąć 
każdy cel. Jednak aby gdzieś dojść, naj-
pierw trzeba zrobić pierwszy krok.

AntyMalkontent

Budowa S8 (odcinek Siestrzeń – Paszków)
Szanowni Mieszkańcy Gminy, 

Przypominamy, że w związku z budową drogi S8 na wysokości Gminy Nadarzyn napotykamy liczne utrudnienia 
w ruchu.Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, w tym zmiany w organizacji ruchu znajdują się na stronie 

internetowej kontraktu: www.s8radziejowice-paszkow.pl.
 W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji. Dodatkowe informacje 

Wydział Nieruchomości GDDKiA, pod nr tel. 22 209 24 15. Kontakt do Kierownika Projektu 
(osoby kierującej kontraktem z ramienia GDDKiA Oddz. w Warszawie) 

i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.
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Z D R O W I E

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

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

Sukces 
Nadarzyńskiego 

Tygodnia Zdrowia 
- ponad 900 

pacjentów skorzy-
stało z badań!

W dniach 20-24.03.2017r. po raz ko-
lejny odbył się Nadarzyński Tydzień 
Zdrowia, współfinansowany przez 
Gminę Nadarzyn, który zakończył się 
sukcesem - z oferty badań laborato-
ryjnych skorzystało ponad 900 osób!
–To satysfakcjonujący wynik! - stwierdził  
dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn/Mło-
chów, dr Adam Chustecki - Uzyskany 
wynik świadczy o tym, że nasi pacjenci mają 
coraz większą świadomość i coraz chętniej 
inwestują w swoje zdrowie. Nie jestem spe-
cjalistą od lokat bankowych, ale z pełną od-
powiedzialnością polecałem wszystkim pa-
cjentom przygotowaną przez nasz personel 

ofertę badań laboratoryjnych. Opracowane 
zostały trzy pakiety badań dostosowane do 
różnych grup wiekowych, zarówno dla dzie-
ci, dorosłych jak i osób w podeszłym wieku.
W tych dniach ośrodek zdrowia  
w Nadarzynie jak i w Młochowie od-
wiedziło wielu zadowolonych z ba-
dań pacjentów, którzy nie szczędzili 
pochwał kierowanych pod adresem 
personelu oraz organizacji pracy  
w trakcie trwania akcji. 
– Akcja profilaktyczna bardzo przemyśla-
na nie tylko pod względem wyboru badań ale 
także pod kątem organizacji - stwierdziła 
pacjentka przychodni, pani Małgo-
sia - Dużym zaskoczeniem dla mnie byli 
panowie otaczający opieką pacjentów już od 
wejścia. Sprawnie zostałam pokierowana 
do właściwego gabinetu, a także uzyskałam 
wyczerpującą  informację na temat wykony-
wanych badań.
- Takich akcji powinno być w naszej przychod-
ni jeszcze więcej, ponieważ nie ma nic cenniej-
szego od zdrowia!– stwierdził pan Janusz 
- Dlatego cieszę się, że mogłem skorzystać  
z Nadarzyńskiego Tygodnia Zdrowia.

W trakcie akcji profilaktycznej pa-
cjenci mogli wypełnić ankietę satys-
fakcji pacjenta, która dostarczyła cen-
nych informacji zwrotnych będących 
podstawą przy planowaniu kolejnych 
badań.
- Osiągnęliśmy sukces - cieszy się pie-
lęgniarka, osoba odpowiedzialna za 
akcję, pani Ewelina Suchecka - Ale na 
tym nie poprzestaniemy. Sukces jest siłą na-
pędzającą nas do organizowania kolejnych 
akcji profilaktycznych w myśl zasady: Le-
piej zapobiegać niż leczyć Zachęcam do 

Analizując wyniki badań zlecanych 
w ramach Nadarzyńskiego Tygodnia 
Zdrowia można stwierdzić, że wśród 
pacjentów, u których zweryfikowano 
poziom witaminy D3 wszyscy posia-
dają jej niedobory.  

Warto podkreślić, że w kilkunastu 
przypadkach uzyskano podwyższone 
wartości markerów nowotworowych 
– u kobiet Ca125 (nowotwory jajni-
ka), u mężczyzn PSA (nowotwory 
prostaty). Należy pamiętać, że wcze-
sne wykrycie choroby warunkuje 
szybki i skuteczny powrót do zdro-
wia.

prześledzenia wyników ankiety prze-
prowadzonej podczas Nadarzyńskie-
go Tygodnia Zdrowia.

Zachęcamy do korzystania 
z szerokiej oferty medycznej 
SPG ZOZ Nadarzyn/ Mło-

chów oraz zapraszamy 
do śledzenia odświeżonej 

strony internetowej przychod-
ni: www.zoz.nadarzyn.pl.

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

ZDROWIE I URODA:
 •  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium. 
I założenie rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 906  • • Salon Urody - Studio Fryzur, 

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

• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii 
Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653

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

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka  korzy-
stające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia 
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. 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 wyznaczo-
nych 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 usytuowany 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 handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia 
M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon han-
dlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.
Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%

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

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

30 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        12 zł             6 zł

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

USŁUGI:
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• 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 - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511 
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrau-
liczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
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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 .   
• WHERE IS 24 Sp. z o. o. ul. Polna 21, 
Nadarzyn; www.whereis24.com przy użyciu kodu 
NADARZYN_24; 50% abonament premium 3M       
50% abonament premium 6M; 50% abonament 
premium 12M 
• 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.

szkolenia/konferencje, imprezy integracyjne, pikniki 
klasowe, przyjęcia okolicznościowe, urodziny dla 
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. Nie dotyczy 
karnetów.
•  Gminny Ludowy Klub 
Sportowy, ul. Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 30% 
składki członkowskie 5% obozy sportowe 
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu 
sportowego w firmach będących partnerami 
technicznymi GLKS.
• Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 50% wstęp 
na imprezy organizowane  przez GOS. 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4; 
10% treningi Karate Kyokushin.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. 
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-
gi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna.
• 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. Od 12 października 2016 roku.

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

Żaneta Wójtowicz - 
Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.facebook.
com/osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala 
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort tenis 
ziemny, boisko piłka nożna, boisko siatkówka 
i koszykówka. 10% Rekreacja na powietrzu: 
jazda konna, boiska do piłki nożnej, siatkówki 
plażowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt do 
gry w minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy: 

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

• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.
• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 5% czesne.
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71, 
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska 95, 
Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy; 10 % siatki prze-
ciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne 
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara 
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., przyłą-
cza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace re-
montowo-wykończeniowe, budowa domów, pra-
ce ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci 
komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu 
komputerowego; 10% systemy monitoringu 
oraz systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

2.03.2017 r.
Zadysponowanie zastępu do załączo-
nej czujki dymowej w obiekcie PTAK 
Warshaw EXPO. Ostatecznie wyjazd 
anulowany. 2.03.2017
Wyjazd zastępu do powalonego drze-
wa na ulicy Osiedlowej. Usunięcie 
przy pomocy piły. Działania prowa-
dzone w godzinach wieczornych.

3.03.2017 r. W godzianch wieczor-
nych wyjazd zastępu do usunięcia 
skutków wypadku drogowego przy 
ulicy Rolnej w Nadarzynie. Zabez-
pieczono miejsce zdarzenia, wprowa-
dzono ruch wahadłowy. Na miejscu 
obecna była także: Policja Wydział 
Ruchu Drogowego Pruszków oraz 
Pogotowie ratunkowe Pruszków. 

4.03.2017 r. W południe wyjazd za-
stępu do usunięcia powalonego drze-
wa w Strzeniówce. 

7.03.2017 r. Wczesnym rankiem wy-
jazd zastępu do pomocy przy uwol-
nieniu sarny, która zakleszczyła się w 
barierce odgradzającej drogę w Pasz-
kowie. Działania polegały na rozgię-
ciu prętów i uwolnieniu zwierzęcia. 
Na miejscu obecne były także: Policja 
Nadarzyn oraz leśniczy. 

8.03.2017 r. Wyjazd zastępu do nie-
wielkiego pożaru na terenie lasu przy 
ulicy Plantowej. 

10.03.2017 r. 
Udział zastępu w usunięciu skutków 
kolizji dwóch samochodów na skrzy-
żowaniu w Ruścu. Do zadań OSP 
należało m.in. zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia. Obecne były także: PSP 
Pruszków, Policja WRD Pruszków. 
Działania prowadzone w godzinach 
porannych.

14.03.2017 r. 
Wyjazd zastępu do ulatniającego się 
gazu przy ulicy Grodziskiej w Starej 
Wsi. Działania polegały na zabezpie-

czeniu miejsca zdarzenia, wprowa-
dzeniu objazdu dla samochodów. Na 
miejscu obecna była Policja Nada-
rzyn, Policja WRD Pruszków, PSP 
Pruszków, oraz Pogotowie gazowe. 
Działania prowadzone w godzinach 
popołudniowych.

16.03.2017 r. 
W południe wyjazd zastępu do pożaru 
suchej trawy przy ulicy Nadarzyńskiej  
w Szamotach. Na miejscu obecna 
była także jednostka OSP Młochów. 

16.03.2017 r. 
Gotowość zastępu do wyjazdu do po-
żaru sadzy w kominie przy ulicy Wilgi 
w miejscowości Żółwin. Ostatecznie 
wyjazd został anulowany. 

18.03.2017 r.
Wyjazd zastępu do palącego się bu-
dynku mieszkalnego przy ulicy Rol-
nej. Poprowadzenie linii zasilającej do 
PSP. Na miejscu obecne dwa zastępy 
PSP Pruszków, Policja Nadarzyn. 
Działania prowadzone w godzinach 
wieczornych.

19.03.2017 r. W godzianch poran-
nych wyjazd zastępu do powalonego 
drzewa na posesji w Wolicy.  

20.03.2017 r.
W godzianch wieczornyvh udział za-
stępu w usunięci skutków kolizji sa-
mochodu osobowego z ciężarowym 
w Wolicy na trasie S8. Do zadań stra-
żaków należało m.in. zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia. Na miejscu obec-
ne były: PSP Pruszków, Policja WRD 
Pruszków oraz Pogotowie ratunkowe.
 
23.03.2017 r. 
W godzianch południowych wyjazd 
zastępu do palących się sadzy przy 
ulicy Jaworowej w Nadarzynie. Prze-
czyszczenie pionu kominowego. Na 
miejscu obecna była  PSP Pruszków. 

27.03.2017 r. 
Wyjazd zastępu do palącej się trawy 

przy ulicy Mszczonowskiej. Działania 
prowadzone w godzinach popołu-
dniowych.

28.03.2017 r. 
Udział zastępu w usunięciu skutków 
kolizji dwóch samochodów osobo-
wych na trasie katowickiej w Starej 
Wsi. Zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia. Na miejscu PSP Pruszków  
i Policja WRD Pruszków. 

29.03.2017 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia powalo-
nego drzewa w Walendowie. Działa-
nia prowadzone w godzinach popo-
łudniowych.
Tego samego dnia w godzianch wie-
czornych udział zastępu w usunięciu 
skutków dachowania samochodu 
osobowego na ulicy Pruszkowskiej. 
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. 
Na miejscu obecna była także Policja 
WRD Pruszków, PSP Pruszków oraz 
karetka Pogotowia ratunkowego. 
Tego wieczoru strażacy również brali 
udział w usuwaniu powalonego drze-
wa przy ulicy Klonowej. 

30.03.2017 r.
Wyjazd zastępu do pomocy poli-
cji przy alei Katowickiej w Urzucie. 
Oświetlenie miejsca pracy dla poli-
cjantów kryminalistyki podczas li-
kwidacji nielegalnej plantacji konopi 
indyjskiej. Na miejscu obecna była  
OSP Młochów. Działania prowadzo-
ne od wczesnych godzin porannych 
do późnego wieczora. 

31.03.2017 r.
Popołudniu zastęp brał udział  
w usuwaniu skutków kolizji dwóch 
aut osobowych na trasie katowickiej. 
Zabezpieczono miejsca zdarzenia 
oraz uprzątnięto drogę. Na miejscu 
obecna była również Policja WRD 
Pruszków. 
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Oddam drzewa owocowe na działce,
 za uporządkowanie jej. Tel. 661 854 476

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

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

Sprzedam działkę 3600m2 Kajetany - Czarny Las 
tel. 77 509 153 015
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Sprzedam działkę budowlaną 2320 m2. Tel. 693 316 404; 
Sprzedam szafki kuchenne (używane) Tel. 798 667 134

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów  Tel. 604 408 618, 

Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie pogrzebowym. 
Tel. 602 120 832; 22 720 33 69

Firma zatrudni do serwisu sprzatającego, praca w godz. 
6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna, 

mile widziane panie. Tel. 512 117 975

Sprzedam drzwi zewnętrzne 90 z futryną, drzwi garażo-
we z futryną, piaskownicę, huśtawkę do domu 

lub ogrodu. Tel. 511 505 265

Poszukiwana opiekunka do 9 - miesięcznego chłopca. 
Praca w Nadarzynie (osiedle NSM).

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej i uczciwej, 
energicznej i otwartej. Koniecznie niepalącej. 

Mile widziane doświadczenie w opiece nad dziećmi.
Tel. 501 062 212

Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną, 
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa zaprasza rodziców 
na zajęcia. Zapisy tel. 605 45 86 39

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

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

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew, 
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wer-
tykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie 

ogrodów zimowych, sadzenie roślin. 
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe. 

Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.

Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie 
lakiernika, pomocnika, zbrojarza. 

Tel. 603 855 562

WEST CAR  SC
Rok założenia 1986

Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn

tel. 729 88 05; 603 855 562; 601 067 168
e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl;

strona: www.westcar.pgrs.pl
czynne: pn – pt 7.00 -16.00; 

• BlAchArstwo – lAkierNictwo
• Samochody zaStępcze
• rozliczeNiA Bezgotówkowe
• holowanie 24h/dobę
• elektro-MechANikA, filtry, 
    oleje, hAMulce
• Kupno-Sprzedaż Samochodów 
    całych i powypadKowych
• kliMAtyzAcjA

Usługi transportowe Ford transit, 
mozliwość wypożyczenia samochodu

Poszukuję osoby do pracy w sklepie spożywczym 
w Ruścu. Tel. 605 081 905
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Roczne rozliczenia

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela 
wychowania przedszkolnego. Tel. 607 615 231

Polsko - angielska spółka zatrudni w Nadarzynie opera-
tora wózka wysokiego składowania. Praca zmianowa 

(od pon. do piątku). Tel. 533 348 006

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

Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

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

Rainbow. Tel. 502 337 965

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie 
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc 

fryzjerską. Tel. 606 132 233

Poszukuję zespołu do hotelu koło Nadarzyna na stano-
wiska; kucharka, kelnerka, pokojowa, recepcjonistka. 
Zapraszam do kontaktu pod numerem 887 884 815.

Sprzedam: 2 fotele -welur (beż -zieleń), ława, stół, 
stolik pod Tv, lustro, wieszak. Stan b.dobry

Cena do uzgodnienia. Tel. 694 930 816
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Caritas 
przy Parafii 

św. Klemensa  w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

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

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

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

Punkt Caritas mieści się 
w budynku parafialnym,

czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
  czwartki 15.00 – 17.00

Przewodnicząca Parafialnego Caritas  - Stefania Łęcka Tel. 728 947 323

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 
Proponuje...

WULF A.: 
Człowiek, 
który zrozu-
miał naturę
Najgłośniej-

sza biografia 
ostatnich lat. 
Andrea Wulf  
zabiera nas w 
fantastyczną 
podróż śla-

dami Alexandra von Humboldta. Jego 
barwne życie jest jak żywcem wyjęte 
z powieści przygodowej: Humboldt 
zapuścił się w lasy deszczowe, wspiął 
na najwyższe wulkany świata, był po-
dziwiany przez książąt i prezydentów, 
uczonych i poetów. Jego życie i poglą-
dy pozostają bardzo ważne do dziś.
 

ABBOTT R.: Śpij spokojnie
Jak daleko się posuniesz, by zatrzy-

mać przy sobie ukochane osoby? Kie-

dy Olivia Brookes dzwoni na policję, 
by zgłosić zaginięcie męża i dzieci, 
boi się, że już nigdy ich nie zobaczy. 
Ma swoje powody, by bać się najgor-
szego - to nie pierwsza tragedia, któ-
rej doświadczyła. Czy przeszłość do-
padnie Olivię? 
Świetnie napisany thriller, od samego 

początku wciągający, poprzez tajem-
nice z przeszłości oraz szybką i pełną 
zwrotów akcję.

Z radością informujemy, że  
w marcu 2017 Sakrament Chrztu 
przyjęli:
Stanisław Ptak, Zuzanna Kobus, Bar-
tosz Słomczewski.

Z przykrością informujemy, że w 
lutym  2017 odeszli z naszej Pa-
rafii: 
śp. Stanisław Adamczyk, śp. Marian-
na Kucharczyk, śp. Mieczysław Zie-
liński, śp. Janina Ładowska. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

Pamiętajmy w modlitwach o zmar-
łych z naszych rodzin.

Caritas przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie dziękuję 
Harcerzom z Nadarzyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich 

i Zuchowych WATAHA za przeprowadzenie 
świątecznej zbiórki żywności. 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom 
za udział w zbiórce i ofiarowane dary. 

Zebrano ponad 700 kg żywności, która została przekazana 
90 rodzinom z terenu naszej gminy. 
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Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: 
pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.

Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; 
śr. 8.00 -15.00. Rubrykę redaguje  - Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

OLEJNIK 
A.: Miłość 
z nutą im-
biru
A g n i e s z k a 
Olejnik za-
prasza nas 
do świata,  
w którym nic 
nie jest czar-
no - białe. 

Prawdziwe, przejmujące emocje, któ-
re zna każdy z nas. To dojrzała auten-
tyczna historia pełna pragnień, kon-
fliktów, rozterek i trudnych wyborów. 
Skłania do zatrzymania się na chwilę, 
zajrzenia w głąb siebie i zastanowie-
nia się nad sobą oraz nad relacjami  
z otaczającymi nas ludźmi.

STASIUK 
A.: Przez 
rzekę
„Granica 

poznania , 
wyznacza-
na przez 
n i c o ś ć , 
to chyba 
n a j t r u d -
niejszy, ale  
i najbar-
dziej fascy-
nujący wątek tej książki, łączący tom 
„Przez rzekę” z wcześniejszymi „Opo-
wieściami galicyjskimi” [...] Dotknąć 
istnienia to właśnie dotknąć formy, 
która w pustce zostaje po istnieniu... 
„prof. Przemysław Czapliński.

D W O R A K 
D.: Kromka 
chleba
Por uszające 

wspomnienia 
z syberyjskie-
go zesłania. 
W y j ą t k o w y 
powrót po 70 
latach na miej-

sce zsyłki. Unikatowy zapis wspo-
mnień dwojga żyjących uczestników 
tamtych wydarzeń – Danuty i Bogu-
sława. Ich przeplatające się wypowie-
dzi malują całościowy obraz najpierw 
przedwojennego rodzinnego życia  
w Hajnówce, potem tragedię wywóz-
ki, dramat syberyjskiej tułaczki, po-
wrót do Polski, a wreszcie podjętą po 
dziesięcioleciach próbę odtworzenia 
trasy dawnej tułaczki i odwiedzenia 
miejsc zesła-
nia.

W O L N Y 
M.: Księ-
gobójca
Thriller lite-
racki o am-
sterdamskim 
k s i ę g a r z u 
p o l s k i e g o 
pochodzenia, zawodowym podgląda-
czu, zakochanym w skrywającej liczne 
tajemnice kobiecie, który zza szyby 
księgarni prowadzi prywatne śledztwo 
w sprawie śmierci znanego restauratora 
mebli.

MROCZ-
KOWSKA 
M.: Od ju-
tra dieta

Nazywam 
się Baśka 
i jestem 
gruba. Za-
krztusiłam 
się wczoraj 
marchewką. 

Pączek by mi tego w życiu nie zrobił. 
Baśka ma 39 lat, kochającego męża 
i wspaniałą rodzinę, jednak od lat  
w jej życiu jest rzecz, która spędza 
sen z powiek - dieta. Od jutra dieta 
to książka o szalonych zmaganiach  
z dietą i pokusami, opowieść o co-
dziennych dylematach żon i matek, 
które wbrew przeciwnościom losu 
decydują się pokochać siebie i... 

owsiankę! 
JANISZEW-
SKI B.: 
G r ze s i u k . 
Król życia
Pierwsza bio-

grafia barda 
warszawskiej 
ulicy. Mówił, 
że nie jest pisa-
rzem, a napisał 
trzy książki, 

które przeczytało kilka milionów Polaków. 
Mówił, że nie jest muzykiem, a nagrał dzie-
siątki piosenek, w których ocalił od zapo-
mnienia przedwojenną Warszawę. 
To książka o człowieku, który nigdy 

nie pił na smutno. Pił z radości życia. 
Tak samo żył, niezależnie od tego jak 
mocno los akurat go poniewierał. Na 
biednym przedwojennym Czerniako-
wie, w piekielnych obozach koncentra-
cyjnych, w sanatoriach i szpitalach dla 
gruźlików – wszędzie był królem życia.

NADARZYŃSKIE 
„ŻONKILE” 

W tym roku Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN po raz piąty zorgani-
zowało akcję upamiętniającą powstanie 
w getcie warszawskim. Jak co roku, 19 
kwietnia rozdawane są żółte żonkile 
– symbol pamięci o powstaniu. Akcję 
wpierają liczne organizacje oraz insty-
tucje kultury, w tym również Biblioteka 
Publiczna Gminy Nadarzyn. 

Nasz udział w akcji rozpoczęli nada-
rzyńscy seniorzy, którzy podczas jed-
nego ze spotkań czwartkowych, 30 
marca 2017 r. wykonali papierowe żon-
kile, symbolizujące pamięć o powstaniu 
i jego uczestnikach.

Kilka dni później, 10 kwietnia br. 
uczniowie klasy IIE miejscowego gim-
nazjum odwiedzili Bibliotekę. Wspólnie 
obejrzeliśmy film dokumentalny „Nie 
było żadnej nadziei. Powstanie w getcie 
warszawskim 1943”. Po projekcji roz-
mawialiśmy o tamtych wydarzeniach  
i dylematach, przed którymi siedem-
dziesiąt trzy lata temu stanęli młodzi 
ludzie. Pod koniec spotkania nasi goście 
wzięli w ręce klej oraz nożyczki i w ten 
sposób powstały kolejne żonkile.

Wszystkie żonkile, zarówno te przygo-
towane przez seniorów jak i gimnazja-
listów, rozdaliśmy naszym czytelnikom 
19 kwietnia 2017 r. w rocznicę wybuchu 
powstania w getcie warszawskim.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Pejzaż prowizoryczny
- wernisaż wystawy Marzeny Paczkowskiej

Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prost-
sze” - tę sentencję Alberta Einsteina przytoczyła artystka otwierając rok temu 
indywidualną wystawę w galerii Kierat I w Szczecinie. Słowa te można również 
odnieść do minimalistycznych, nawiązujących do pejzażu, abstrakcyjnych prac, 
które zobaczymy w Nadarzynie. 
Wystawa w Galerii 51m2 to kolejna prezentacja Marzeny Paczkowskiej poświę-

cona tematowi pejzażu. Wcześniej ta absolwentka Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie oraz Ecole des Beaux-Arts w Wersalu, Stypendystka Rządu Fran-
cji, obecnie doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych im. Jana Kochanowskiego  
w Kielcach prezentowała swoje prace podczas wystaw indywidualnych w wielu 
miastach Polski, a także w Paryżu, Grenoble, Czeskim Cieszynie i Lombardii. 

Na wernisaż zapraszamy 6 maja na godzinę 18:00 
do Galerii 51m2 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.  

Wystawa potrwa do 26 maja. Wstęp wolny.

7 maja 2017 r. 
o godz. 15.00 zapraszamy na warsztaty 

filozoficzne dla dzieci 5-7 lat 
Czy każdy może być szczęśliwy?

Pewnego ranka stanęła w pełnym rozkwicie swych śnieżnobiałych płatków…
Fragment baśni „Stokrotka” H. Ch. Andersena zainspiruje dzieci do podjęcia 
dyskusji na temat szczęścia; co to jest i jak je można rozumieć; czy istnieje 
jedna definicja szczęścia? Dlaczego chcemy być szczęśliwi? co daje nam szczę-
ście? Czy szczęście na przestrzeni wieków rozumiano tak samo? Co szczęście 
oznacza dla nas, dla naszych rodziców, naszego narodu? Od kogo zależy nasze 
szczęście?
W wesołej atmosferze sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli i sądów, dzieci 
postarają się postawić pytania i na nie odpowiedzieć.
Na koniec zajęć spróbujemy wyrazić szczęście ciałem i mimiką!
Informacja dla rodziców.
Szczęście – wg koncepcji Platona i Arystotelesa łączy się nierozerwalnie z cnotą 
sprawiedliwości, rozumianą jako gwarancję właściwego działania wobec siebie  
i innych. Szczęście, jako spełnienie się człowieka bez względu na warunki  
w których żyje.

Prowadzi Agata Kłocińska Lach

7 maja 
2017 r. 

o godz. 16.00 
z cyklu 

Teatrzyk 
w walizce zapraszamy 

na przedstawienie 
Teatru Kuffer

Co w brzuchu piszczy, 
czyli... Ratunku dzidziuś!
Był sobie mały domek. Jak w serialu oczy-

wiście. Mały domek, no i komin, pewnie 
taki widzieliście… 
Zwariowane przygody i ważny problem 

pojawienia się w domu rodzeństwa. To 
spektakl familijny, w zabawny sposób do-
tykający ważnych problemów akceptacji  
i tolerancji. Historia dla małych i dużych. 
Jest złośliwy  kocur i myszka która ratuje 
Kubusia z opresji, kominiarz i pomocnik 
kominiarza. I jest dzidziuś, który sprawia, 
że rodzice nie mogą nadążyć z wymianą 
pieluch a starszy brat - czuje się samotny  
i opuszczony. Mądrze, ale śmiesznie, kaba-
retowo i z morałem. Scenografia Urszula 
Kubicz Fik. Występują: Anna Musiał  
i Andrzej Musiał. Przedstawienie in-
teraktywne.          Wstęp 5zł/dziecko

„Chwila nieuwagi i
…znowu sukces”

1 kwietnia 2017r. uczestniczki zajęć 
tanecznych odbywających się w NOK 
wzięły udział, po raz kolejny w tym 
roku, w turnieju tanecznym, orga-
nizowanym przez Bemowskie Cen-
trum Kultury. Zachwycając jury swo-
imi zdolnościami zdobyły II miejsce  
w kategorii.„Inne propozycje taneczne 
12-15 lat”. Ponadto Aleksandra Cho-
rek zdobyła brąz w kategorii „Solo 
Inne propozycje taneczne 12-15 lat” 
oraz, Oliwia Myzia i Magda Zioło, 
które trenują pod okiem Pauliny Piś-
kiewicz w SP w Nadarzynie zdobyły 
brąz w kategorii „Duety Inne Propo-
zycje taneczne do lat 11”.

Gratulacje dla tancerek i ich 
instruktorki Pauliny Piśkiewicz!
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oraz
Nadarzyński Ośrodek 
Kultury ZAPRASZA 

DO UDZIAŁU 
W CYKLU SZKOLEŃ

MAŁE MAZURKI 
NA MAZOWSZU!

Program Małe Mazurki na Mazowszu 
jest propozycją rozwijania już u naj-
młodszych dzieci świadomości lokalnej 
tradycji muzycznej, zwyczajów, obycza-
jów, legend, melodii, zabaw. 
Kogo zapraszamy?
Działania kierujemy do osób pracują-

cych z małymi dziećmi w bibliotekach, 
domach kultury, szkołach, przedszko-
lach, świetlicach i innych miejscach. 
Celem jest przygotowanie animatorów 
i animatorek pracujących z dziećmi  
w wieku od urodzenia do 10 lat (nauczy-
ciele i nauczycielki, świetliczanki, biblio-
tekarki,/rze instruktorki i instruktorzy 
itd.)  do tworzenia  lokalnych projektów, 
które pozwolą dzieciom poznać tradycję 
i zwyczaje swojego otoczenia, zachwy-
cać się nimi i znaleźć w nich inspirację 
dla własnych pomysłów i działań.
Na czym się opieramy/ Nasze war-

tości

Program powstał, by kształcić postawę 
uważności na korzenie, tradycję, prze-
kazy dziadków i babć już u najmłod-
szych dzieci. W podstawach progra-
mowych i wymaganiach dotyczących 
kształcenia ogólnego wskazuje się, że 
uczeń określa swoją przynależność kul-
turową poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją 
w swoim środowisku lokalnym i re-
gionalnym, oraz poprzez uczestnictwo 
w życiu kulturalnym tego środowiska. 
Ze względu na brak kwalifikacji i kom-
petencji pedagogów, którzy nie mają 
możliwości kształcenia się w tym za-
kresie, założenia edukacji regionalnej 
pozostają często jedynie na poziomie 
deklaracji. Nie pojawiają  się w prak-
tyce edukacyjnej i wychowawczej lub 
realizowane są w minimalnym stopniu, 
najczęściej poprzez zapraszanie do pla-
cówek oświatowych firm zajmujących 
się tzw. audycjami, które nierzadko  
w sposób pozostawiający wiele do ży-
czenia prezentują najmłodszym wy-
brane elementy folkloru. Nauczyciele 
deklarują chęć dokształcania się w tym 
zakresie. Podkreślają przy tym, że bra-
kuje możliwości zdobycia kompetencji 
dotyczących dziedzictwa kulturowego. 
Stąd silna potrzeba wypełnienia tej luki  
w szeroko rozumianej oświacie.

Jakie są etapy projektu? Do cze-
go zapraszamy?
Etap 1: SZKOLENIE WPRO-
WADZAJĄCE - 1 DZIEŃ- 8 GO-
DZIN-  18 Maja 2017r. od. godz. 
9.00 w Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury
Warsztaty wprowadzające do pro-

Wieczór 
w kropki

8 kwietnia w świetlicy NOK Młocho-
wie po raz drugi odbył się „Wieczór 
w kropki”, czyli występ najlepszej (jak 
dla mnie) grupy teatralno- kabaretowej 
– Biedronki działającej w świetlicy. 
Czym jest „Wieczór w kropki”? 
To z jednej strony dowcipne i inteli-

gentne skecze legendarnego kabaretu 
POTEM, z drugiej zaś nutka impro-
wizacji, która zawsze jest zaskocze-
niem nie tylko dla widzów, ale także 
dla samych występujących. Nadmie-
nię, iż program ten został ostatnio na-
grodzony II miejscem na XXIII Prze-
glądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży 
im. Piotra Grabowskiego w Domu 
Kultury Świt, gdzie dodatkowo dwie 
Biedronki czyli Róża i Miłosz Siko-
ra zdobyli nagrody aktorskie, oraz  
I miejscem na Festiwalu Małych Form 
Teatralnych w Piasecznie!!!  Gratula-
cje dla Biedronek i ich fantastycznej 
instruktorki Ani Balsam – przy.red.)
Cóż mogę dodać. Cieszy mnie kie-

dy widzę jak Biedronki się rozwijają, 
coraz bardziej świadomie podchodzą 
do roli. Nadszedł moment w którym 
mogę  śmiało przestać być „wodzi-
rejem” imprezy. Teraz tę niezwykle 
trudną funkcję pełni Klaudia Jago-
dzińska, która zabawia publiczność  
w iście brawurowy sposób. 
Chciałabym podziękować rodzicom 
za zaufanie.  
Bo jak wiemy bez zaufania, ani rusz!

Anna Balsam
 instruktor zajęć teatralnych.

 

Kolejny Wieczór w kropki 
odbędzie się 13 maja 2017 r. 

o godz. 17.00 tym razem 
w sali widowiskowej NOK

Wstęp wolny.
Przyjdźcie koniecznie 

– zobaczycie jak Klaudia Jago-
dzińska, Lena Jackowska, 

Marta Barej, Franek Pawlicki, 
Róża Sikora i Miłosz Sikora 
fantastycznie improwizują!!!

Biedronki z instruktorką - Anią Balsam

Fot. arch. NOK
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Rubrykę KULTURA redaguje 
Kamila Michalska -Dyrektor NOK

27 maja 2017 r. godz. 17.00
Tegoroczne „Zatracając się w tańcu” jest 

ukłonem w stronę ciężkiej, ale za to nie-
zwykle satysfakcjonującej pracy naszych 
tancerzy.  Będziemy mieli przyjemność 
podziwiać nasze dzieci oraz młodzież 
w pokazach solowych, duetach oraz po-
kazach grupowych. Będzie to niezwykła 
okazja do obejrzenia prezentacji nagro-
dzonych podczas tegorocznych wyjaz-
dów turniejowych i nie tylko. Pozwólmy 
więc zatracić sie w tańcu, a przede wszyst-
kim w pasji, która z tego tańca wypływa.

się w Centrum Terapii Skoncentrowanej na 
Rozwiązaniach. Od 2005 roku związana 
z trzecim sektorem, zaangażowana w projekt 
„Mały Kolberg” malykolberg.pl organizacyj-
nie ze strony Fundacji Rozwoju Dzieci im. 
J. A. Komeńskiego we współpracy z Forum 
Muzyki Tradycyjnej oraz Instytutem Muzy-
ki i Tańca. W Fundacji pracuje także przy 
rozwijaniu Federacji i sieci Partnerstwo na 
Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci 
PREMD oraz przy projektach bibliotecz-
nych “Dzieci i rodzice w bibliotece” w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek. Współpracuje  
z organizacjami, instytucjami dla dzieci i mło-
dzieży, w obszarach edukacji, rozwoju, wy-
równywania szans, animacji społecznej, m.in.  
w  Fundacji Bullerbyn, Towarzystwie Przyja-
ciół Dzieci Ulicy, Pogotowiu Opiekuńczym, 
Centrum Rozwoju Dziecka i in. Współtwo-
rzy organizację pozarządową wspierającą roz-
wój przez działanie – Pracownia „Półpiętro”. 
Współtworzy amatorskie grupy śpiewu trady-
cyjnego: Rozśpiewania Warszawskie, Stara 
Śpiewka oraz grupę (Nie)zwyczajny śpiew 
przy Służewskim Domu Kultury.

Zapisy do 12 maja – pod adresem: 
nok@nok.pl, w temacie proszę 

napisać „mazurki”
W treści maila: imię i nazwisko, 
miejsce pracy, tel. kontaktowy 

i adres e-mail

Liczba miejsc ograniczona.

jektu dla animatorów i animatorek  
w społecznościach lokalnych przy-
gotowujące do prowadzenia zajęć  
z dziećmi z wykorzystaniem tradycyj-
nych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz 
inspirujące do poszukiwań własnych 
źródeł i sposobów pracy oraz do zaba-
wy z dziećmi na materiale tradycyjnym.
Dostarczamy animatorkom/om nie-

zbędnych materiałów dotyczących 
metodyki pracy z małymi dziećmi, jak 
również wiedzy o folklorze dziecięcym 
regionu, nagrania muzyczne. Podczas 
spotkania nagrywamy też filmy in-
struktażowe, z których uczestnicy/
czki mogą korzystać po spotkaniach.
Podczas warsztatów wprowadzających 
zespół muzyczny poprowadzi zajęcia 
modelowe z grupą dzieci w Przed-
szkolu Publicznym w Nadarzynie.
Etap 2: DZIAŁANIA UCZESTNI-
KÓW I KONTAKTY Z ORGANI-
ZATORAMI CYKLU, BY SPRAW-
DZAĆ, JAK PROGRAM DZIAŁA
Po zakończeniu warsztatów uczestni-
cy/czki prowadzą zajęcia dla dzieci – 
wykorzystując swoje lokalne tradycje  
i włączając w nie osoby starsze.
 Etap 3:
SZKOLENIE DOSKONALĄCE: 
1 DZIEŃ - 8 GODZIN - WRZE-
SIEŃ/ PAŹDZIERNIK 2017
Obecność tej samej grupy, co  
w 1 etapie, OBOWIĄZKOWA  – ter-
min zostanie ustalony podczas pierw-
szego spotkania.
Po kilku miesiącach zapraszamy tę 
samą grupę na warsztaty doskonalące, 
podczas których wzmacniamy umie-
jętności z warsztatów wprowadzają-
cych i prowadzimy superwizję dotych-
czasowych działań.
Prowadzący:
- Część muzyczna: Muzycy - anima-
torzy dysponujący wiedzą i doświad-
czeniem w zakresie lokalnych tradycji 
muzycznych, regularnie muzykujący i/
lub tańczący, związani z Forum Muzy-
ki Tradycyjnej
- Część metodyczna: Specjalistka 
w szkoleniu z zakresu potrzeb ma-
łych dzieci i prowadzeniu projektów  
w środowiskach lokalnych.
Część muzyczna: Witek Roy Zalewski 
i Grzegorz Ajdacki
Część metodyczna: Katarzyna Pate-
rek. mail: kpaterek[at]frd.org.pl
Animatorka kultury, trenerka, terapeutka, 
zajmuje się psychologią rozwojową, edukacją 
dzieci od ponad 10 lat. Ukończyła Uni-
wersytet Warszawski, a obecnie certyfikuje 

Podziękowania i medal WOŚP dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Zatracając się w tańcu 

Powyżej podziękowania od Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy dla NOK, zdjęcie medalu 
na okładce WN.

27 maja 2017 r. w godz. 
9.00-12.00 zapraszamy na 
akcję „UWOLNIJ GARAŻ”

Można kupić/sprzedać/wymienić 
(książki, firanki, rowery, ubrania, za-
bawki, meblościanki, itp.) Zapewniamy 
stoliki dlatego osoby zainteresowane 
proszone są o zgłoszenie udziału w ak-
cji do 22 maja 2017 r. osobiście w sie-
dzibie NOK lub pod numerem tel./22 
729 89 15. 
Regulamin dostępny w siedzibie NOK i na stronie 
internetowej www.nok.pl pod informacją o akcji.
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S P O R T

NORDIC 
WALKING

II edycja 
MARSZ 

po ZDROWIE

Szanowni Państwo !!!
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie w najbliższym czasie zaprasza aktywnych mieszkańców naszej gminy na ME-
EEGA wydarzenia sportowe !!!

Już 6 maja maszerujemy po zdrowie, przypominam kategoria wiekowa OPEN - każdy powyżej 
18 roku życia może razem z nami uczestniczyć w wydarzeniu Nordic Walking, które zakończymy w Ludowej 
Altanie. Po sukcesie pierwszego wydarzenia drugie spotkanie pod okiem instruktora odbędzie 06.05.2017 r. (sobota) na 
terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Młochowie oraz Rezerwatu Przyrody Młochowski Łęg (uczestnicy wydarzenia 
zostaną dowiezieni do punktu docelowego autokarem). W ramach integracji i aktywizacji naszych mieszkańców, marsz za-
kończymy wspólnym grillowaniem w urokliwym miejscu, jakim jest Ludowa Altana w Rozalinie. Będzie okazja do dyskusji 
nad kolejnymi inicjatywami i wydarzeniami dla „aktywnych” w Gminie Nadarzyn.
13 maja jedziemy całymi rodzinami na naszych dwukołowych „rumakach” do Karczmy Patataj 
gdzie dzieciaki przesiądą się na żywe kuce. Starujemy o godz. 11:45 spod Gimnazjum w Nadarzynie (przy ul. Żółwiń-
skiej 41) Przewidziany czas 11:45 - 16:00 .
Oba wydarzenia zakończymy grillem, ogniskiem oraz licznymi atrakcjami 

 Szczegóły oraz regulamin „Majowego rajdu rowerowego” na fun page’u Aktywni Mieszkańcy Gminy na facebooku.
ZAPRASZAMY

Marcin Rybicki - Specjalista ds. Rekreacji i Turystyki

W sobotę 8 kwietnia br. całe rodziny  
z Gminy Nadarzyn uczestniczyły  
w Międzynarodowych Targach Piłki or-
ganizowanych na PGE stadionie Naro-
dowym w Warszawie (fot. obok). Wyjazd 
zorganizował Gminny Ośrodek Sportu. 
Była okazja do spotkań z legendami 
polskiej piłki nożnej, nauka przez za-
bawę, zapoznanie się z najnowszymi 
światowymi trendami oraz innowacyj-
nymi systemami treningu piłkarskiego. 
Ogrom piłkarskich atrakcji zarówno 
dla najmłodszych, jak i seniorów. Mam 
nadzieję iż nasz wspólny wyjazd prze-
łoży się na rozbudzenie sportowej pasji  
w młodych mieszkańcach naszej gminy 
- Serdeczne podziękowania dla Maćka Ter-

Turnieje, gwiazdy sportu i Strefa Kibica - czyli ogrom piłkarskich atrakcji na PGE Narodowym 

leckiego za pomoc w organizacji wyjazdu, za 
możliwość obcowania z wielkimi piłkarzami, co 
uświadamia młodym ludziom, że każdy może 
znaleźć się w przyszłości na ich miejscu - wszyst-

ko zależny od nas samych:) Wszystkim, którzy 
uczestniczyli we wspólnym wyjeździe Dziękuję 
za miło i sportowo spędzoną sobotę:)

Marcin Rybicki Specjalista ds. Sportu i Turystyki
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- tenis stołowy
Nadarzyński turniej 

integracyjny
26.03.2017 r. odbył się turniej inte-
gracyjny dla członków GLKS Nada-
rzyn sekcji tenisa stołowego. Turniej 
odbywał się w kategoriach: zawodni-
cy z Wietnamu, rodzice Wietnamczy-
cy, rodzice, skrzaty GLKS Nadarzyn 
i grupa żaków/młodzików/kadetów 
GLKS. W turnieju brało udział 48 
osób. Nagrody ufundowała Piekar-
nia Nadarzyn. Turniej miał na celu 
zintegrowanie środowiska tenisa sto-
łowego w sekcji po przystąpieniu do 
klubu dużej ilości kolegów z Wietna-
mu, nawiasem mówiąc w większo-
ści obywatelstwa polskiego. „Turniej 
można śmiało zaliczyć do udanych pod 
względem frekwencji, dobrej zabawy, emo-
cji sportowych i nagród (koszulki Butterfly, 
okładziny, nagroda pieniężna i szereg na-
gród rzeczowych).” – relacjonuje organi-
zator, trener Piotr Witkowski

Piotr Napiórkowski - Trener

Białoruś, Mińsk, śmietanka teni-
sistów stołowych z całego świata. 
Zawodniczka GLKS Scania Nadarzyn 
Klaudia Kusińska odbiera brązowy 
medal na międzynarodowym senior-
skim turnieju. Czy to marzenie? Tak, 
ale takie które właśnie się spełniło!

Ale po kolei. Zawody z cyklu Pro 
Tour ITTF Challenge rozgrywa-
ne są na całym świecie. Tym razem 
odbywały się w ojczyźnie grającej  
w naszej drużynie Ekstraklasy Darii 
Trigolos, Białorusi. 

Dwa dni kwalifikacji i trzy dni tur-
nieju głównego, od 15 do 19.03.2017. 
W turnieju deblowym Klaudia dość 
przypadkowo dobiera się z Czeszką 
Daną Cechovą. I ten przypadek 
okazuje się szczęśliwy dla obu za-

Medal Klaudii w międzynarodowym turnieju

Filip i Adam 
Kosteccy 

zwycięzcami 
21.Grand Prix 

Bielan
Blisko 150 uczestników policzono 

podczas rozgrywanego 19.03.2017 
niedzielnego XXI Grand Prix Bielan. 
Do hali warszawskiego Zespołu szkół 
nr 55 przybyli teniesiści stołowi nie 
tylko z Bielan, nie tylko z Warszaway, 
ale i z całego Mazowsza. Byliśmy 
i my. Turniej był bardzo dobrze 
zorganizowany i prowadzony, wiele 
emocji i radości wzbudził turniej 
opiekunów. Atmosfera popularnego 
„Maczka” wręcz teatralna. A wyniki 
były wisienką na torcie. 
Filip Kostecki zajął pierwsze 

miejsce w kategorii „gimnazjum”, 
zaś jego brat Adam Kostecki był 
pierwszy wśród uczniów szkół 
podstawowych. 
Dziekujemy za zaproszenie  
i gratulujemy fantastycznego turnieju!

Piotr Napiórkowski
 Trener

wodniczek. Do półfinału dochodzą 
bez straty seta, wszystkie mecze wy-
grywając 3-0. A łatwo nie było. Już 
w pierwszej rundzie trafiają na mi-
strzynie Europy w debla do 21 lat. 
O wejście do półfinału dziewczyny 
wygrywają z duetem z Rosji. W pół-
finale poprzeczka jest już zawieszona 
bardzo wysoko. Japonki Miyu Kato 
i Misaki Morizono okazują sie moc-
niejsze. „To był debel mojego życia. Od 
czasów Magdy Szczerkowskiej nigdy nie 
grało mi się tak dobrze” mówi Klaudia 
Kusińska. „Dobrałyśmy się trochę 
przypadkiem, ale chętnie zagram z Daną 
jeszcze raz” „Jestem bardzo szczęśliwa gdyż 
to mój pierwszy medal w międzynarodowych 
zawodach w seniorskiej karierze”-  dodaje. 

Piotr Napiórkowski - Trener

Trener Marcin Kusiński wraz z medalistami Mistrzostw Województwa oraz Adamem 
Kosteckim młodszym kolegą klubowym medalistów.

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Złoto juniorów 
w drużynówce! 

Zawodnicy GLKS Nadarzyn (na 
fot. od lewej) Patryk Bożek, Adrian 
Majchrzak i Piotr Mucha wywal-
czyli złoto w rozgrywanych w so-
botę, 25.03.2017 r.; w Wyszogrodzie 
Drużynowych Mistrzostwach 
Mazowsza! Nasi mistrzowie mieli już 
wcześniej zagwarantowane miejsce 
z tzw. limitu PZTS w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski. 

Gratulujemy sukcesu!
Piotr Napiórkowski - Trener

Młodzicy wrócili ze 
srebrem z Mistrzostw 

Mazowsza!
Filip Kostecki, Tomek 
Trzaskowski i Maks Nawarski 
(na fot. od lewej) wywalczyli srebro 
w rozgrywanych 25.03.2017 r.  
w Wyszogrodzie Mazowieckich 
Drużynowych Mistrzostwach 
Młodzików. 
Już wcześniej mieli zagwarantowane 

miejsce na Mistrzostwach Polski. 
To duży sukces młodych tenisistów. 

Gratulujemy!
                    Piotr Napiórkowski - Trener

Osiem medali, w tym cztery złote, 
trzy srebrne i jeden brązowy przy-
wieźli z Mistrzostw Województwa 
rozgrywanych w Radomiu, 
8.04.2017 nasi juniorzy i młodzicy.
Juniorzy: Weronika Bożek: srebro 
w singlu, brąz w deblu z Wiktorią 
Wrublewicz, Patryk Bożek: złoto  
w singlu, złoto w deblu z Adrianem 
Majchrzakiem, Adrian Majchrzak: 
srebro w singlu, złoto w deblu  
z Patrykiem Bożkiem.
Nasi młodzicy również bar-
dzo dobrze zaprezentowali się  
w Mistrzostwach Mazowsza, dorzu-
cając trzy medale: złoto w singlu oraz 
złoto i srebro w deblu. Podwójnym 
zwycięzcą zawodów okazał się Tomek 
Trzaskowski, który wrócił do domu 
jako triumfator dwóch konkurencji. 

Chłopców prowadził trener Marcin 
Kusiński.
Tomek Trzaskowski: złoto w singlu, 
złoto w deblu z Filipem Kosteckim,

Mistrzostwa Województwa „na medal” Filip Kostecki: złoto w deblu, czwarte 
miejsce w singlu,
Maks Nawarski: srebro w deblu  
z Kajetanem Kachniewskim

Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w Mistrzostwach Polski!

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Było bilsko złota..... Tak mozna 
podsumować ten ostatni weekend, 
7-9.04.2017, w czasie którego 
odbywały się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w Białymstoku. 
Nasz klub reprezentowały Paulina 
Krzysiek, Ola Dąbrowska oraz 
Ania Wereszczaka. 

Od piątku trwały zmagania o to 
by dostać się do strefy medalowej. 
Rozgrywno trzy konkurencje: 
gra pojedyńcza, gra podwójna  
i gra mieszana. Przez te trzy dni 
dziewczyny rozegrały mnóstwo 
gier, w których było naprawdę 
sporo emocji. Ostatecznie do 
gry finałowej przebiła się para 
deblowa Paulina Krzysiek, Karolina 
Lalak (LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński). W finale spotkały się 
z parą Aleksandra Falarz, Joanna 
Kiedrowska. Dziewczyny grały 
znakomite spotkanie i prowadziły 
już 2-1 w setach i 8-4. Było już 
naprawdę blisko. Niestety rywalki od 
tego momentu zdobywały większość 
punktów i to one ostatecznie 
wywalczyły złoty medal. Nas 
oczywiście cieszy to drugie miejsce..... 
choć złoto było bardzo blisko.  
Oczywiście to tylko relacja z ostatniej 
naszej gry na tych zawodach. Tych 
zaciętych pojedynków było jednak 
więcej. We wszystkich konkurencjach 
były szanse medalowe. Paulina grając 
z Tomaszukiem prowadzili w walce  
o półfinał 2-1 w setach i 8-5. Niestety 
ten set jak i następny wygrali ich 
przeciwnicy. Jednak były i wygrane 
trudne momenty. 

W mojej ocenie to były nasze uda-
ne zawody szkoda jednak właśnie tej 
ostatniej partii.

W singlu Paulina zdobyła brązo-
wy medal. W półfinale uległa Natali 
Bajor. Była walka i była też, niestety, 
bardzo słaba postawa w jej trakcie. 
Szkoda, bo było można ograć główną 
faworytkę do złota. Ola Dąbrowska 
doszła do ćwierćfinału i grała na-
prawdę dobrze. Tu jednak spotka-
ła Karolinę Lalak która nie dała jej 
większych szans. Ania Wereszczaka 
zdobyła miejsce w przedziale 17-24  
i należy przyznać że można było jesz-
cze wygrać zarówno z Pauliną Sta-
checką (porażka 3-4) jak i z Karoliną 
Pęk.

Kończąc i podsumowując Mistrzostwa 
Młodzieżowe w Białymstoku. 
Dwa medale, srebrny i brązowy, 
trzy ćwiećfinały jedna pozycja  
w przedziale 9-16 oraz miejsce 17-24.

To bardzo przyzwoity wynik biorąc 
pod uwagę rozstawienie i losowanie 
naszych dziewczyn. Gratulacje  
z życzeniami dalszych sukcesów.
Wyniki naszych zawodniczek:

Paulina Krzysiek podwójną medalistką Młodzieżowych Mistrzostw Polski!

Gra pojedyncza: Paulina Krzysiek 
3-4, Aleksandra Dąbrowska 5-8, 
Anna Wereszczaka 17-24,
Gra podwójna: Paulina Krzysiek 2, 
Aleksandra Dąbrowska 5-8, Anna 
Wereszczaka 9-16,
Gra mieszana: PaulinaKrzysiek 5-8, 
Aleksandra Dąbrowska 9-16, Anna 
Wereszczaka 33-64.

Piotr Napiórkowski trener 

Fot. arch. GLKS

SPORT 
SZKOLNY

Piłka nożna szkół 
podstawowych

20 kwietnia 2017 r. na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Nadarzynie 
rozegrano mistrzostwa szkół pod-
stawowych w piłce nożnej dziew-
cząt i chłopców. W zawodach wzięły 
udział trzy drużyny dziewcząt i cztery 
chłopców.
Klasyfikacja dziewcząt: I m. - SP Ru-
siec, II m. SP Wola Krakowiańska, III 
m. SP Nadarzyn.
Klasyfikacja chłopców: I m. SP Nada-
rzyn, II m. SP Rusiec, III m. SP Mło-
chów, IV m. SP Wola Krakowiańska.

Gratulujemy dziewczętom z Ruśca  
i chłopcom z Nadarzyna. Zwycięskie drużyny 
będą reprezentować naszą gminę w mistrzo-
stwach powiatowych 24 kwietnia, które odbędą 
się w Raszynie. 
Wiesław Iwaniuk -koordynator sportu szkolnego

GLKS Nadarzyn 
sekcja biegowa

22 kwietnia br. byliśmy w Legiono-
wie na Wiosennych (tylko z nazwy) 
Biegach Przełajowych.

Pomimo zimna i nieprzyjemnego 
wiatru biegacze dopisali i frekwencja 
była duża. Odnieśliśmy duży sukces, 
zajęliśmy dwa pierwsze miejsca i jed-
no drugie. Na dystansie 200 m I miej-
sce zajęła Nikola Omen a na dystansie 
300 m I była Emilia Omen. Na 400 m 
II miejsce zajęła Amelia Szmaglik.

Pozostałe miejsca: 300 m IV miej-
sce Emilia Tynecka, V Klaudia Krzy-
mowska, a VI Maja Płuczewska. Na 
300 m V miejsce zajęła Natalia Ty-
necka.
GRATULUJĘ!!!
Dziękuję Rodzicom za pomoc z dowozem 
dzieci na zawody.

Jacek Nowocień - trener i opiekun sekcji biegowej
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 - piłka siatkowa
Niegościnny Nadarzyn 

 III Turniej V Gmin 

22 kwietnia br. GLKS Nadarzyn 
(kadetki) wygrał po raz trzeci turniej  
5 gmin, tym razem rozgrywany  
w Nadarzynie w hali GOS. W zwy-
cięskiej ekipie trudno kogoś wyróż-
nić, może dodatkowy plusik zaliczyły 
środkowe Ola i Jula (bardzo skuteczne  
w polu zagrywki). Młodziczki dzisiaj 
na IV miejscu. Zespół osłabiony stratą 
kilku zawodniczek (kontuzje i zgrupo-
wanie Kadry Mazowsza) grał bardzo 
ambitnie i skutecznie. W całym turnieju 
najmłodsza ekipa raz przegrała, jeden 
raz wygrała i trzy razy zremisowała. Na 
słowa uznania szczególnie zasłużyła 
przyjmująca Ola Bąkiewicz, środkowa 
Iga Grzywa oraz najmłodsza w druży-
nie libero Julia Brzeczkowska.

MISTRZOSTWA 
MAZOWSZA KINDER + 

SPORT
GLKS Nadarzyn mierzy wysoko  

w tym sezonie - wyniki znacznie popra-
wione w odniesieniu do ubiegłych lat.  
W sobotę 1 kwietnia, akademiczki 
GLKS Nadarzyn rozegrały drugi turniej 
Kinder + Sport. 
W kategorii „dwójek” w lidze złotej 

upewniły swoją pozycję Nadarzyn 1 - 
bez porażki i Nadarzyn 2 - tylko jeden 
mecz przegrany, Nadarzyn 3 wygrał  
2 mecze natomiast Nadarzyn 4 grający  
w grupie srebrnej wygrał 3 spotkania. 
W kategorii „trójek”, aż pięć naszych 

zespołów zagra w grupie złotej: Nada-
rzyn 1, 3, 4, 5, 6! Najlepiej zaprezentował 
się Nadarzyn 1 - 3 wygrane. Brawa dla 
zespołów: Nadarzyn 4, Nadarzyn 5 oraz 
Nadarzyn za awans do grupy złotej!!! 
Nadarzyn 3 dwa razy zwyciężył. W gru-
pie srebrnej będzie walczył Nadarzyn 2.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc  
w transporcie na zawody oraz za doping pod-
czas zawodów! Gratulacje dla wszystkich ze-
społów za utrzymanie oraz awans do złotej 
ligi. Kolejny turniej Kinder + Sport odbędzie 
się 6.05. Trzymamy kciuki, powodzenia!!!

NADARZYNIANKI 
W KADRZE MAZOWSZA

22-23.04.2017r odbyła się kolejna konsultacja 
kadry Mazowsza rocznika 2004, na którą 
powołane zostały dwie zawodniczki GLKS 
Nadarzyn Julia Głodek i Kinga Wrońska.

Damian Krzemiński - trener

Po raz trzeci z rzędu oraz piąty (zara-
zem ostatni) raz w historii likwidowa-
nego od września Gimnazjum repre-
zentacja dziewcząt w piłce siatkowej 
awansowała do finałów Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. „Krop-
kę nad i” drużyna postawiła 30 Marca 
wygrywając w Międzyborowie ostat-
ni międzypowiatowy etap eliminacji.  
W turnieju nadarzynianki gładko pora-
dziły sobie w początkowej fazie zawo-
dów po 2-0 z ekipami: Błonia, Żyrardo-
wa i Pruszkowa. Przysłowiowe „schody” 
zaczęły się w finale z drużyną gospoda-
rzy. Zespół z Międzyborowa żywiołowo 
dopingowany przez swoich licznych fa-
nów rozpoczął znakomicie mecz, szyb-
ko obejmując prowadzenie 15-3. Nasze 
dziewczęta mozolnie odrabiały straty, 
doprowadziły do wyniku 24-23 jednak 
z ostatniego punktu i pierwszego seta 
cieszyły się rywalki po naszym autowym 
ataku. Drugi set wygrywamy do 18 mając 
go przez cały czas pod kontrolą. Tie-bre-
ak był „prawdziwą wojną na wyniszcze-
nie”. W końcówce to nasze dziewczęta 

potrafiły zachować więcej zimnej krwi. 
Dobre zmiany w polu zagrywki dały Ju-
lia Wasilewska oraz Asia Miszczuk, która 
zakończyła ostatni set „chytrą kiwką”  
(15-13 dla Nadarzyna). Finał wojewódz-
ki odbędzie się w dniach 15-17 maja  
w Ciechanowie. 
 Zwycięski skład: Gosia Żwirska (kapi-
tan), Wiktoria Kunicka (najlepiej punk-
tująca), Kinga Wrońska( przyjmująca), 
Gabrysia Dębowska (rozgrywająca), Ola 
Cygan i Julia Leśniak (środkowe), Eliza 
Kolarczyk (libero) oraz Asia Miszczuk  
i Gabrysia Jedlińska (rozegranie), Julia 
Wasilewska, Klaudia Smolarow, Milena 
Malinowska (przyjmujące), Martyna Ta-
dzik i Wiktoria Nawrocka(środkowa), 
Natalia Mokrzycka (atakująca) i Zuza 
Chmielewska (libero). Cieszę się, że 
spełniły się moje słowa wypowiedziane 
do dziewcząt po pierwszym secie „że 
będzie to gładkie 2-1 dla Nadarzyna 
„jednak bezpośrednio po meczu mój 
kardiolog przerażony byłby wynikami 
EKG. Tym niemniej dzięki za emocje .

 Dariusz Zwoliński - trener

Gimnazjalistki z Nadarzyna jadą na igrzyska

Z jednej strony sport, a z drugiej do-
bra zabawa. W Nadarzynie pojawiły się 
dziewczynki, rodzice i trenerzy. Wszyscy 
doskonale się bawili, uśmiechali i cieszyli 
z możliwości sportowej rywalizacji. Nie 
brakowało emocji. Zawodniczki walczyły 
o każdą piłkę, a po zakończonych spotka-
niach na wyraz szacunku podawały sobie 
dłonie. Rodzice z uwagą obserwowali  
i dopingowali swoje dzieci, a w trudnych 
chwilach wspierali. – Dla większości dzieci są 
to dopiero pierwsze kroki w siatkówce. Liczymy, 
że w ten sposób możemy wprowadzić je w ten świat 

Ogólnopolski Turniej o Puchar Serwisu Daf Walendów
i zainteresować, aby dalej uprawiały sport i z cza-
sem osiągały sukcesy – mówił Damian Krze-
miński, organizator turnieju. W zawodach 
wzięło udział 80 dziewcząt, choć przewi-
dywano, że będzie ich więcej. (...) Młode 
siatkarki rywalizowały na 18 boiskach, 
sędziowały im starsze koleżanki z GLKS 
Nadarzyn. (...) Na podium stanęły: Alek-
sandra Rybarczyk (Akademia Nadarzyn), 
Zuzanna Pawełczak (Kłobuck 1) oraz Iza-
bela Kamińska (Lubowidz 1). 

Na podstawie: 
Jakub Małkiński – WPR 24

Fot. arch. GLKS
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Orlik 2007/2008
W ostatnim czasie zespół „Orliki” trenera Adriana Zabłockiego doskonalił 

element prowadzenia piłki, który jest jednym z najważniejszych elementów pił-
karskiego rzemiosła. Celem postawionym przed trenerem było doskonalenie 
podstawowych elementów i opanowanie ich w bardzo dobrym stopniu. Zaanga-
żowanie chłopców pozwoliło przeprowadzić wiele jednostek treningowych na 
wysokim poziomie co poskutkowało opanowaniem tego elementu piłkarskiego 
rzemiosła. Przed chłopcami wiele ciekawych zagadnień i piłkarskich wyzwań. 
Efekty ciężkiej pracy można obejrzeć co drugi tydzień przy Sitarskich podczas 
meczów ligowych z udziałem Orlików!

 - piłka nożna

Młodzik 2005/2007
Głównymi tematami treningów w mijającym mikrocyklu treningowym były 

doskonalenie podania wewnętrzną częścią stopy oraz przyjęcie kierunkowe pił-
ki. Frekwencja na treningach była zadowalająca ponieważ oscylowała w grani-
cach 80%. Większa część zawodników potrafiła przenieść założenia na mecze 
mistrzowskie lecz do optymalnej i planowanej jakości jeszcze daleka droga. 
Trener Maranowski trzyma się długofalowych założeń, co z pewnością będzie 
procentowało w przyszłości.

TRAMPAKRZE 
2002/2003 

Inaugurację rundy drużyna Trene-
ra Sielskiego nie może zaliczyć do 
udanej, mimo przewagi w posiada-
niu piłki oraz w sytuacjach bram-
kowych nie potrafili wykorzystać  
i ostatecznie przegrali w Ołtarzewie 
2-1. Brakowało szczęścia, nasi za-
wodnicy dwukrotnie w ostatniej mi-
nucie trafili w poprzeczkę, wcześniej 
obili również słupek. Jedyną bramkę 
dla GLKS zdobył Marceli Kruszew-
ski. W 2 kolejce podejmowali u siebie 
Piast Piastów. Początek spotkania to 
optyczna przewaga GLKS, który po 
raz kolejny nie potrafił dogodnych 
sytuacji zamienić na bramkę. Piast 
przeprowadził jeden kontratak i objął 
prowadzenia. Na szczęście zawodni-
cy z Nadarzyna szybko zareagowali, 
po kilku minutach strzelili 2 bram-
ki i do przerwy prowadzili 2-1. Po 
przerwie mecz stał się jednostronny, 
to GLKS budował bardziej składne 
akcje, które pozwoliły strzelić kolej-
ne 2 bramki i ustaliły wynik końco-
wy na 4-1. Bramki strzelili: Perliński, 
Wasilewski, Dąbrowski, Wojtasiuk. 
W ostatnim mikrocyklu treningo-
wym skupialiśmy się na podaniach 
i strzałach bez przyjęcia oraz grach  
w przewadze i niedowadze. Odpowied-
nia frekwencja na treningach pozwo-
liła bez problemów przeprowadzić 
większość zaplanowanych trenin-
gów. Duży postęp w rozumieniu gier  
w przewadze/niedowadze. Strzały  
i podania bez przyjęcia wymagały 
sporo wysiłku na boisku bocznym 
(stan boiska), grupa realizowała za-
mierzone ćwiczenia, czasem wdziera-
ło się zbyt duże rozprężenie i mało 
dokładności u niektórych zawodni-

ków. 

Juniorzy 2001/2002
Juniorzy trenują 3 razy w tygodniu. 

Podopieczni Trenera Milankiewi-
cza pracują w sposób kompleksowy,  
w zależności od dnia tygodnia skupia-
jąc się na cechach motorycznych, tak-
tyce, technice i stałych fragmentach 
gry. Z uwagi na fakt, że jest to naj-
starsza grupa młodzieżowa naszego 
Klubu, zawodnicy są bacznie obser-
wowani pod kątem możliwości zasi-
lenia drużyny seniorów w niedalekiej 
przyszłości. Do tej pory drużyna ro-

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl 

lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):

Sala fitness : proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 6 x w tygodniu do uzgodnienia). 
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
 Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

zegrała 4 mecze, odnosząc 3 zwycię-
stwa i notując jedną porażkę. Bilans 
bramkowy to 11 goli strzelonych i 4 
stracone

Seniorzy
Rozegrali do tej pory 5 spotkań ligo-

wych, bilans to 1 porażka, 3 zwycię-
stwa i 1 remis; 9 bramek zdobytych 
5 straconych. W przerwie zimowej do 
zespołu dołączyli: Paweł Milankie-
wicz, Sebastian Kłys, Bartosz Kłys, 
Krzysztof  Syty, Mikołaj Burzyński, 
Rafał Boryń, Robert Świercz, Damian 
Hometowski, Krzysztof  Jagoda, Ra-
dosław Sieczka, Michał Kołakowski,
Marek Kuratowski.
Ze starego składu grającego jesienią  

zostało 8 zawodników.
Do rozrywek zgłoszeni są także 

Kacper Karaban (junior) oraz Sławo-
mir Mikulski.
Kadra 1 zespołu liczy 22 zawodni-

ków, wśród nich jest 10 wychowan-
ków nadarzyńskiego klubu. Wszyscy 
zawodnicy są mieszkancami powiatu 
pruszkowskiego.
Kadra trenerska to: Łukasz Milan-

kiewcz, I trener; Bogdan Lewan-
dowski II trener, Dawid Kołodziej-
czyk - trener bramkarzy, Przemysław 
Sieczka - kierownik.

GLKS Nadarzyn 

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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NOK w obiektywie...

Sukces uczestniczek zajęć tanecznych prowadzonych 

przez instruktorkę NOK - Paulinę Piśkiewicz! II miejsce 

i dwa III miejsca w Bemowskim Turnieju Tanecznym

Spotkanie autorskie uczestników 
warsztatów literackich UTW,  24.04.2017 r. 

Grupa teatralno - kabaretowa Biedronki - II miejsce oraz nagrody 
aktorskie dla Róży i Miłosza Sikorów na XXIII Przeglądzie Teatrów 
Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego w Domu Kultury Świt, 
I miejsce na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Piasecznie 

Wernisaż Ewy Köhler Mikowskiej 
Zamojskiej, 18.04.2017 r.

Warsztaty dla instrumentalistów 
„Mazurki na Mazowszu”

KONCERT ŻYWIZNY – Raphael 
Rogiński i Genowefa Lenarcik, 
18.04.2017 r.

NOK otrzymał medal 25 - lecia Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


