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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
zapraszam do zapoznania się z informacjami przedstawionymi w lipcowym 
numerze Wiadomości Nadarzyńskich, który oddajemy do Państwa rąk.  
W tym wydaniu, jak co miesiąc, gminne inwestycje prowadzone obecnie, jak 
i te, które rozpoczną się w najbliższym czasie. Do realizowanych planowo 
przedsięwzięć w okresie wakacyjnym doszły remonty i prace modernizacyjne 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę. 
Polecam także Państwa uwadze relację z XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn.  
Z pewnością istotne dla każdego z mieszkańców są informacje o zmianach 
związanych z odbiorem odpadów komunalnych.
Kolejnym ważnym tematem jest postanowienie prokuratury dotyczące ekwi-
walentu dla strażaków z Gminy Nadarzyn. Potwierdza ono prawidłowość  
w funkcjonowaniu jednostek OSP w Nadarzynie i Młochowie w kwestii ich 
wyliczeń i wypłat. 
Ponadto, na łamach Wiadomości Nadarzyńskich materiał dotyczący niezwy-
kle wzruszającego i ważnego wydarzenia, które miało miejsce w czerwcu br.  
w Kielcach i podkieleckim Zgórsku. Chodzi o przekazanie rodzinie not identy-
fikacyjnych, zamordowanego przez służby bezpieczeństwa PRL w 1948 roku 
bohatera Polski Podziemnej, mieszkańca Nadarzyna Karola Łoniewskiego.  

O tym niezwykłym młodym człowieku pisaliśmy już niejednokrotnie. W nadarzyńskiej telewizji samorządowej iTVNada-
rzyn można odnaleźć materiały na Jego temat. Powstała także wystawa o Karolu Łoniewskim, a nadarzyńscy gminazjali-
ści, zainspirowani jego historią, stworzyli przępiekne przedstawienie. 
W tym miejscu chciałbym przypomnieć o zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  
- 1 sierpnia - to jedna z ważniejszych dat w naszej historii. Symboliczna. Słuchając syren o godz. 17.00, godzinie „W”, 
zatrzymajmy się na chwilę w naszym codziennym zabieganiu, oddając hołd tym wszystkim, którzy oddali życie za naszą 
Ojczyznę. 

Z wyrazami szacunku, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

 22 czerwca 2016 r. podczas XX 
Sesji Rady Gminy została podjęta 
uchwała w sprawie udzielenia absolu-
torium za 2015 rok dla Wójta Gminy 
Nadarzyn Janusza Grzyba. 

Po przedstawieniu sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2015 
rok oraz sprawozdania z działalności 
za 2015 rok, a także po analizie opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie sprawozdań na wniosek 
Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komisji Gospo-
darczej i Budżetowej – Wójt Gminy 
Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady 
Gminy Nadarzyn. 

Sam budżet otrzymał też pozytywną 
opinię RIO. 

Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości działania 
finansowego Wójta w 2015 roku.

red.

Absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzyn 

Wójt Janusz Grzyb podczas XX Sesji Rady Gminy Nadarzyn. Z lewej Edyta Gawrońska Sekretarz.
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Inwestycje gminne
Kompleks oświatowy 

w Ruścu
Obecnie na ukończeniu jest mon-

taż pokrycia dachowego hali sporto-
wej, trwa także wykonywanie elewacji 
na części dydaktycznej gimnazjum. 
Na ukończeniu są również prace 
montażowe instalacji sanitarnych  
i elektrycznych. 

Montowane jest ogrodzenie wokół 
terenu szkoły.

Ponadto w bezpośrednim sąsiedz-
twie szkoły, obok kompleksu boisk 
Orlik 2012, powstaje plac zabaw dla 
dzieci. Wykonano ogrodzenie terenu 
placu oraz dojście – chodnik, do za-
montowania pozostały zabawki. 

Budowa świetlicy 
w Parolach

Trwają roboty związane z wykona-
niem zbiornika retencyjnego wody 
deszczowej. Wykonawca rozpoczął 
prace przy wykonaniu tynków we-
wnętrznych i termomodernizacji ele-
wacji budynku. Rozpoczął się także 
montaż ślusarki okiennej i drzwiowej.  
Termin realizacji zgodnie z umową 
do dnia 10.08.2017r.

Rozbudowa 
i przebudowa 

budynku świetlicy 
w Urzucie 

Trwają roboty budowlane związane 
z rozbudową i przebudową budyn-

Powstająca część gimnazjalna kompleksu oświatowego w Ruścu wraz z halą widowiskowo 
- sportową od strony ul. Górnej. Na pierwszym planie ogrodzony teren - pod ogólnodostęp-
ny plac zabaw dla dzieci.

ku świetlicy. Wykonano wyburze-
nia ścian pomieszczeń sanitariatów 
niespełniających norm sanitarnych  
i wymurowano nowe podziały ścianek 
działowych zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową. Wyko-
nano fundamenty i ściany parteru 
projektowanego  wiatrołapu. Zakoń-
czono montaż okablowania moderni-
zowanej instalacji elektrycznej. Trwa 

montaż orurowania instalacji sanitar-
nej. Zdemontowano stary zbiornik 
na nieczystości ciekłe i zainstalowa-
ny nowy prefabrykowany, szczelny 
zbiornik. Termin zakończenia robót 
31 sierpnia 2016 r.
Budowa chodnika 

w Ruścu
Twają prace związane z budową chod-

nika, termin zakończenia inwestycji 31 
sierpnia 2016 r. 

Rozbudowa oczysz-
czalni ścieków  
wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej 
w Kostowcu

Obecnie trwa montaż konstrukcji sta-
lowej hali oczyszczalni. Zakończono ro-
boty montażowe zbiornika oczyszczalni, 
wykonano piaskowanie konstrukcji sta-
lowej i malowanie powłokami antykoro-
zyjnymi. Trwają prace przygotowawcze 
do wykonania próby szczelności zbior-

Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu - Projekt realizowany w ramach programu 
priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne 

Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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nika stalowego oczyszczalni. Rozpoczę-
to prefabrykację podkonstrukcji sitopia-
skownika. Termin zakończenia robót: 
 15 sierpnia 2016 r.

Oświetlenie
Zakończyły się prace przy ul. Na-

turalnej w Młochowie, Działkowej  
w Strzeniówce oraz przy ul. Baletowej 
w Urzucie. 

Trwają prace projektowe budowy 
oświetlenia ulicznego w Nadarzynie  
przy ul. Pruszkowskiej i w Walendo-
wie przy ul. Brzozowej. Termin reali-
zacji inwestycji 30.08.2016 r.

Inne inwestycje
Trwają prace projektowe budowy 

nakładki bitumicznej ul. Słonecznej  
w Nadarzynie, w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Termin realizacji inwesty-
cji - do 31 października 2016 r. oraz 
prace projektowe budowy chodnika 
przy ul. Jodłowej w Strzeniówce. Termin 
realizacji do 31 października 2016 r.
Ponadto na bieżąco usuwane są 

ubytki w nawierzchniach bitumicz-
nych dróg gminnych. 

Remonty 
w placówkach 
oświatowych

Ja co roku, w okresie wakacyjnym 
wykonywane są prace remontowe  
i naprawcze w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Nadarzyn.
W Przedszkolu w Nadarzynie wy-

konane zostanie m.in.: wydzielenie al-

tany śmietnikowej; przedłużenie kana-
łu nawiewnego na zewnątrz budynku  
z pomieszczenia kotłowni. Kanał wenty-
lacyjny wykonany z blachy stalowej ocyn-
kowanej z zainstalowaną kratką czerpni 
powietrza; demontaż starego komina 
dwupłaszczowego wykonanego z blachy 
nierdzewnej wraz z odciągami. 
W Szkole Podstawowej w Młocho-

wie wykonane zostaną prace obejmują-
ce m.in.: wydzielenie ścianką pomiesz-
czenia magazynowego pod schodami 
wraz z montażem drzwi wejściowych; 
wydzielenie ścianką pomieszczenia pe-
dagoga szkolnego wraz z montażem 
drzwi wejściowych; wykonanie odwod-
nienia liniowego przy bramie wjazdowej 
oraz furtce wejściowej; malowanie ścian 
sali gimnastycznej oraz szereg prac ada-
ptacyjnych zgodnie z ekspertyzą Ppoż.  
W tym m.in. wykonanie ścianki GK o od-

porności ogniowej EI60 i zainstalowanie 
drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydłowych 
1,5x2,1m z samozamykaczem. Zainsta-
lowanie czujek pożarowych oraz przyci-
sków wyzwalania i przewietrzania wraz 
ze stosownym okablowaniem. 
W Szkole Podstawowej w Kostowcu

wykonany zostanie m.in: remont gene-
ralny dwu łazienek zlokalizowanych na  
I i II piętrze budynku; wymiana in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z 
osprzętem, wymiana okładziny ścian 
i podłóg; wymiana rozdzielnicy elek-
trycznej głównej z przystosowaniem jej 
do nowych wymogów warunków tech-
nicznych wraz z robotami towarzyszą-
cymi. Ponadto cyklinowane będą parkiety  
w dwóch salach lekcyjnych i świetlicy oraz 
malowane ściany i sufity w jednej z sal.

W Szkole Podstawowej w Woli Kra-
kowiańskiej m.in. wykonany zostanie 
remont schodów przy wyjściu ewaku-
acyjnym oraz malowanie ścian i sufi-
tów przy sali gimnastycznej, a także  
w dwóch salach.

W Szkole Podstawowej w Nadarz-
nie wykonane zostaną prace obejmują-
ce m.in.: naprawę ścianek systemowych 
kabin sanitarnych; wymianę oświetlenia  
w kilku pomieszczeniach szatni, prze-
gląd i naprawa złączek rynien dacho-
wych; przebudowę dwóch pomieszczeń. 

W Gimnazjum w Nadarzynie  
w ramach prac remontowych m.in 
odmalowana zostanie biblioteka 
szkolnej, gabinet pielęgniarki, gabinet 
pedagoga szkolnego i hall przy szat-
niach oraz przeprowadzona zostanie 
renowacja ogrodzenia terenu szkoły. 

Referet Inwestycji

Remont - SP Wola Krakowiańska
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Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z sesji w iTVNadarzyn. 

XX Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Nowa, Tarczyńska i Złotego Kłosa to 

nazwy ulic nadane podczas XX sesji Rady 
Gminy Nadarzyn w Krakowianach i Wo-
licy. Radni przyjęli sprawozdania między 
innymi: z działalności Wójta za okres mię-
dzy sesjami i z działalności Rady Społecz-
nej SPG ZOZ w Nadarzynie oraz roczne 
sprawozdanie finansowe tej placówki. Rada 
uchwaliła między innymi nowe taryfy opłat 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków, opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, a także pod-
jęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Stężyca. 
22 czerwca, w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy odbyła się XX Se-
sja Rady Gminy Nadarzyn. Przed 
uchwaleniem porządku obrad radni 
odrzucili złożony przez radne Boże-
nę Kapitan i Katarzynę Jach wniosek  
o dodanie punktu do porządku obrad. 
Dotyczył on rozpatrzenia skargi pana 
Wiktora M. na działanie Wójta gminy 
Nadarzyn w zakresie „notorycznych 
przewlekłości przy rozpatrywaniu 
wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej”. Jak poinformowała prze-
wodnicząca rady Danuta Wacławiak, 
skarga została przekazana do komisji 
rewizyjnej. Na najbliższej sesji komisja 
przedstawi swoją opinię w tej kwestii. 
Pan M. został o tym powiadomiony 
pisemnie, zostanie również poinfor-
mowany o terminie rozpatrzenia skargi. 
Zebrani, przyjęli protokół z poprzed-

niej XIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn, 
która odbyła się 18 maja. Następnie 
sprawozdanie z działalności mię-
dzy sesjami przedstawił wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb.
Radny Siwa zainteresował się plana-

mi dotyczącymi powstania ścieżek 
rowerowych. Pytał kiedy przewidzia-
ne jest rozpoczęcie pierwszego etapu 
budowy i czy wiadomo już w któ-
rych miejscowościach powstaną one  
w pierwszej kolejności? 
– Jest to uzależnione od dwóch czynników. 

Miastem wiodącym z prawem tak zwanego 
„złotego głosu” jest Warszawa i tam zapada 
decyzja o starcie programu. Jeśli chodzi o do-
kumentację pierwszy nabór miał być zakoń-
czony z końcem poprzedniego roku. Termin 
był dwukrotnie przedłużany. Mamy całość 
dokumentacji i czekamy tylko na rozpoczęcie 
naboru. W wyniku analizy kosztorysów cią-
gów rowerowo-pieszych zostały już właściwie 
wytypowane, te które chcemy wykonać jako 
pierwsze. Nie jest to jeszcze wersja w 100% 

ostateczna. Załącznik graficzny dostępny jest 
w ref. ds. Funduszy zewnętrznych oraz In-
westycji. 
Po wysłuchaniu wyjaśnień radni 

jednogłośnie przegłosowali przed-
stawione sprawozdanie. Kolejne z 
działalności Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nada-
rzynie także przedstawił wójt Janusz 
Grzyb.
 - Za 2015 rok Rada Społeczna przyjęła 

bilans w marcu 2016 roku i wynosił on 375 
602,18 zł. Wypracowane zyski przeznaczo-
ne są na uzupełnienie kapitału zakładowego 
na co rada jednogłośnie przystała – wyjaśnił 
wójt. - Każdy rok w mniejszym lub więk-
szym stopniu kończy się sukcesem naszego 
SPG ZOZ-u. Przy czym trzeba zaznaczyć, 
że w 2000 roku z Pruszkowa dostaliśmy 
5800 kart pacjentów, którzy chodzili do 
naszego ZOZ-u. Od tamtego czasu ilość pa-
cjentów wzrosła trzykrotnie (zbliżamy się do 
15 tys.) i przekracza już liczbę mieszkańców 
gminy (12 tysięcy osób). 
Wójt wyjaśnił, że rosnąca popularność 

ZOZ-u wynika z jego sprawnego funk-
cjonowania oraz zakupowanego wypo-
sażenia i inwestowania w sprzęt medyczny  
(zakup karetki czy nowoczesnego wypo-
sażenia gabinetu stomatologicznego). 
 
- Duży napływ pacjentów wiąże się z mo-

mentem wejścia naszego ZOZ-u w usługi 
specjalistyczne, bardzo dużą popularno-
ścią cieszy się rehabilitacja – zaznaczył 
wójt Janusz Grzyb. - Praktycznie non 
stop rehabilitacja pracuje na dwie zmiany. 
Funkcjonują w trudnych warunkach, gdyż 
na potrzeby rehabilitacji adoptowane były 
pomieszczenia piwniczne. Jako Rada Spo-
łeczna doszliśmy do wniosku, że należy 
przeprowadzić rozbudowę ośrodka. Placów-
ka sąsiaduje z działką, na której znajduje 
się przepompownia ścieków dla Nadarzyna. 
Spora część terenu nie jest zagospodarowana. 
Dlatego na jednej części chcemy wykonać par-
kingi dla pracowników – ponieważ zaczyna 
już ich brakować. Natomiast na drugiej części 
chcielibyśmy zbudować pomieszczenia na po-
trzeby rehabilitacji oraz jeden lub dwa gabinety 
lekarskie – wyjaśnił wójt. - Zadbaliśmy 
również o to, aby w szkołach była pielęgniar-
ka, a gdzie jest to możliwe także lekarz, aby 
zostały stworzone gabinety lekarskie. Gmina 
bierze udział w rozmaitych programach pro-
filaktycznych – o czym także decyduje Rada 
społeczna - jak przykładowo „Biały ząbek” 

czy szczepienia przeciw grypie (gdzie gmina 
dopłaca 30 złotych, a pacjent 5 zł.). 
Sprawozdanie wójta zostało jednogło-

śnie przyjęte. Jako następny wystąpił 
dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nadarzynie Adam Chustecki, który 
przedstawił roczne sprawozdanie finan-
sowe placówki za 2015 rok. Radni jed-
nogłośnie przyjęli sprawozdanie.
 
We wsi Krakowiany radni uchwalili 

nowe nazwy ulic Nowa i Tarczyńska, 
a we wsi Wolica ulica Złotego Kło-
sa. Podjęto między innymi uchwały:  
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy 
opłat za zbiorowe odprowadzanie ście-
ków; w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty.
 
- Wysoka rado, Wójt gminy Stężyca zwrócił 

się do nas o nieodpłatne przekazanie nasze-
go starego samochodu marki Jelcz dla OSP  
w Paprotni. Pojazd był na wyposażeniu OSP 
Nadarzyn, obecnie nie jest wykorzystywany – 
wyjaśnił wójt Janusz Grzyb. - Samochód 
ten z akcji bojowych został przez nas wycofany, 
stoi już jakiś czas. Starą tradycją strażaków 
jest, że jednostki bogatsze wspierają te biedne, 
albo bardzo biedne, które jeszcze jeżdżą Żu-
kami. My zezłomowalibyśmy tego Jelcza, tamta 
jednostka może go jeszcze jakiś czas wykorzy-
stywać. Kiedyś przekazywaliśmy już stare samo-
chody, jeden do Ejszyszek, drugi do Hajnów-
ki. To jest podobna sytuacja dlatego prosiłbym  
o podjęcie uchwały i wspomożenie Ochotników  
z Paprotni w gminie Stężyca. 
Radni uchwałę podjęli jednogłośnie. 

Równie zgodni byli podejmując uchwałę 
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
Nadarzyn do złożenia wniosku o dofi-
nansowanie do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-20 oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyj-
nej w aglomeracji Nadarzyn” i akceptacji 
założonych planów taryfowych. 
Pod koniec sesji radni większością gło-

sów (przy jednym głosie sprzeciwu i jed-
nym wstrzymującym się) podjęli uchwa-
łę w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2015 rok 
(więcej na temat Absolutorium na str. 3).
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od lipca 2016 r. obowiązuje nowy 
harmonogram wywozu odpadów  
z terenu Gminy Nadarzyn, który 
znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w zakładce Ochrona 
Środowiska.
Zgodnie z uchwałą Nr XX.249.2016 

Rady Gminy Nadarzyn od lipca obo-
wiązują następujące stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi powstałymi na danej nie-
ruchomości, na której zamieszku-
ją mieszkańcy:
1) od jednego mieszkańca za-
mieszkującego daną nierucho-
mość:
• 9,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli 
odpady są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane;
• 4,50 zł miesięcznie od każdej 
osoby, powyżej piątej, zamieszku-
jącej nieruchomość, jeśli odpady 
są w sposób selektywny zbierane  
i odbierane;
• 19,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli 
odpady nie są  zbierane i odbiera-
ne  w sposób  selektywny.

2) oraz następujące stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi powstałymi na danej nie-
ruchomości, na której znajdują się 
domki letniskowe, lub inne nieru-
chomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, na 
których nie zamieszkują miesz-
kańcy,  wykorzystywanych jedynie 
przez część roku ustala się ryczał-
tową opłatę za gospodarowanie 
odpadami za rok w wysokości:
• 72 zł za rok, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane selektywnie;
• 152 zł za rok, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób nie-
selektywny (zmieszany).

Opłatę należy wnosić do końca każ-
dego kwartału:
za I kwartał do 31 marca, za II 
kwartał do 30 czerwca, za III kwar-
tał do 30 września, za IV kwartał  
do 31 grudnia.

Jednocześnie informujemy, że zmie-
nił się nr rachunku bankowego.

57 8008 0008 2001 0011 3306 0004 
Bank Spółdzielczy w Tarczynie,

Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Msz-
czonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Nowa wysokość opłaty, która obo-
wiązuje od lipca nie wymaga składa-
nia nowej deklaracji.

Osoby, które dokonały wpłaty we-
dług starej stawki za odpady komu-
nalne za miesiące lipiec – grudzień 
2016 r. muszą dokonać wyrównania.

Mieszkańcy otrzymają zawiadomie-
nie o wysokości opłat za odpady ko-
munalne. 

Mieszkańcy gminy Nadarzyn mogą 
korzystać z gminnych punktów zbiór-
ki odpadów komunalnych (PSZOK), 
bezpłatnie, w ramach opłaty pono-
szonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości za-
mieszkałych. 

Mobilne Punkty Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych/
PSZOK odbierać będą  w godzinach 
8.00-15.00 odpady takie, jak: opako-
wania, szkło, opony, odpady budow-
lane, gabaryty, trawa, liście (nie odbiera 
się odpadów komunalnych, odpadów 
niebezpiecznych np. papa, eternit, far-
by, itp. oraz elektrosprzętu). 

Elektrosprzęt  (elektrośmieci) i odpa-
dy niebezpieczne (papa, eternit, farby, 
itp.) dostarcza się do Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 4, tel. 22 739 42 00.

Informujemy, że w najbliższym cza-
sie (do 6 miesięcy) powstanie PSZOK 
stacjonarny, w związku z powyższym 
mobilne punkty zbiórki odpadów zo-
staną zlikwidowane, o czym powiado-
mimy w osobnym ogłoszeniu.

Mycie pojemników na odpady ko-
munalne odbywa się we własnym 
zakresie, natomiast dezynfekcja po-
jemników odbywać się będzie raz do 
roku.

Zgodnie z zapisem nowej umowy  
z 2016 r. P.U. Hetman ma obowiązek 
raz do roku wykonać dezynfekcję po-
jemników, co będzie realizowane w 
2016 r.  zgodnie z harmonogramem 
wywozu odpadów komunalnych u 
wszystkich mieszkańców. Termin 
rozpoczęcia dezynfekcji zostanie po-
dany w najbliższym czasie.

Przypominamy, że jedyną metodą 
nieodpłatnego oddawania gruzu i od-
padów rozbiórkowych z domowych 
prac remontowych jest zawiezienie 
tych odpadów do PSZOK.

Powyższe odpady będą odbierane  
w ilości do 500 kg rocznie z każdej 
nieruchomości zamieszkałej (od 
mieszkańców, którzy mają złożone 
„czynne” deklaracje).

Mobilne punkty zbiórki odpa-
dów komunalnych (PSZOK):
1. Nadarzyn, ul. Turystyczna (te-
ren firmy P.U. Hetman S p. z o. o.);  
2 lipiec, 6 sierpień, 3 wrzesień, 1 paź-
dziernik, 5 listopad, 3 grudzień
2. Szamoty – przy pętli autobusowej – 
ul. Nadarzyńska: 9 lipiec, 13 sierpień, 
10 wrzesień, 8 październik, 12 listo-
pad, 10 grudzień
3. Stara Wieś – przy pętli autobusowej 
– ul. Grodziska:16 lipiec, 20 sierpień, 
17 wrzesień, 15 październik,19 listo-
pad, 17 grudzień
4.Rozalin – przy pętli autobusowej 
– ul. Przemysłowa: 23 lipiec, 27 sier-
pień, 24 wrzesień, 22 październik, 26 
listopad.

Wywóz odpadów zielonych bę-
dzie się odbywał od maja do listo-
pada.

Wywóz odpadów gabarytowych 
– 21 wrzesień 2016 r. (zgłoszenia 
przyjmowane do dnia 19.09.2016r.) 
po zgłoszeniu do Wykonawcy: nr tel.  
22 868 48 20/21

Odpady należy wystawić przed po-
sesję w dniu wywozu odpadów, do 
godziny 6 rano. Odbierane będą tyl-
ko odpady umieszczone w pojem-
nikach/workach. Worki na odpady 
segregowane mieszkaniec otrzymuje  
w systemie wymiany pełny na pusty, 
w dniu odbioru odpadów.

Prosimy, żeby w altankach śmietni-
kowych wystawiane były wyłącznie 
odpady komunalne i żeby nie pozo-
stawiać tam innych rzeczy niż odpady 
komunalne.

    
Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska  

i Gospodarki
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KOLEJNY ETAP ZA NAMI
13.07.2016 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Nadarzy-Raszyn-

-Michałowice w osobach Prezesa p. Marcina Rybickiego oraz Wiceprezesa 
p. Krzysztofa Grabki, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego „Umowę o przyznaniu pomocy” w ramach działania „LE-
ADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i akty-
wizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 
– 2020. Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu 
jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Jednocześnie przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji  
w biurze LGD Rusiec, ul. Osiedlowa 72; pon.-pt. w godz. 8:00 - 16:00. 
Serdecznie zapraszamy na konsultacje w związku z pozyskiwaniem 
dotacji unijnych. Więcej informacji: www.nadarzyn-raszyn-michało-
wice.pl

Biuro LGD

Stowarzyszenie LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Postanowienie prokuratury - ekwiwalenty 
stażackie naliczone prawidłowo

Do Urzędu Gminy Nadarzyn wpły-
nęło postanowienie Prokuratury Re-
jonowej w Pruszkowie o odmowie 
wszczęcia postępowania w sprawie 
doprowadzenia Gminy Nadarzyn do 
niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną. Z zawiadomieniem do Prokuratu-
ry wystąpił Starosta Pruszkowski. Jak 
czytamy w uzasadnieniu: „Starosta 
został poinformowany przez Wikto-
ra Majewskiego z portalu nadarzyn.tv  
o nieprawidłowościach w funkcjono-
waniu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nadarzynie i Młochowie w związ-
ku z zawyżaniem ilości godzin akcji 
ratowniczych i szkoleń zgłaszanych 
do Gminy Nadarzyn w celu wypła-
ty ekwiwalentu pieniężnego za 2015 
rok”. Autor informacji na ww. por-
talu sugerował, że strażacy otrzymali 
zawyżone kwoty ekwiwalentu, które 
według niego nie zgadzały się z zesta-
wieniem godzinowym przedstawio-
nym Państwowej Straży Pożarnej.

Prokuratura przeprowadziła czyn-
ności sprawdzające, a uzyskane ma-
teriały wykazały, że nie popełniono 
przestępstwa w ww. sprawie. Do 
sprawy, na wezwanie Prokuratury od-
niosła się zarówno jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, 
jak i jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młochowie. W uzasadnie-
niu postanowienia czytamy, że przed-
stawione okoliczności wskazują iż, 
„(..) Gmina nie została zachowaniem 
przedstawicieli OPS Nadarzyn i Mło-
chów w żaden sposób wprowadzona 
w błąd i wypłaciła należny ekwiwa-
lent zgodnie z zasadami określonymi 
w przywołanych powyżej (w uzasad-
nieniu postanowienia – red.) aktach 
prawnych.” 

Tekst postanowienia dostępny jest 
– na profilu Gminy Nadarzyn na fa-
cebooku.

Pojawiające się w ciągu ostatnich 
miesięcy ataki na strażaków ochot-
ników, podważanie ich kompetencji, 
dobrej woli do działań na rzecz bez-
pieczeństwa mieszkańców jest działa-
niem, które może nie tylko zniechęcić 
do podejmowania trudu strażackiej 

służby, ale także powoduje niechęć  
i negatywny stosunek lokalnej spo-
łeczności. Na terenie Gminy Nada-
rzyn działają dwie jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych, wpisane 
do Krajowego Rejestru Pożarniczo 
Gaśniczego. Wpis do rejestru, jak  
i najwyższe oceny po kolejnych kon-
trolach obu jednostek wskazują, że 
działają one sprawnie i profesjonal-
nie. Strażacy ochotnicy biorą udział  
w działaniach gaśniczych, na terenie 
naszej gminy i poza nią. Często wzy-
wani są do wypadków drogowych 
gdzie udzielając pomocy przedme-
dycznej niejednokrotnie ratują ży-
cie poszkodowanym. Biorą również 
udział w wielu akcjach prewencyjnych 

i profilaktycznych. Chętnie dzielą się 
swoja wiedzą i doświadczeniem pod-
czas pokazów i akcji skierowanych 
szczególnie do dzieci i młodzieży.

Ciągłe oczernianie tych służb, po-
mniejszanie ich wysiłków i próby 
skłócenia środowiska strażackiego 
nie służą dobru mieszkańców ani ich 
bezpieczeństwu.  

Wspomniane doniesienie do pro-
kuratury jest tylko jednym z wielu 
donosów na aktywność społeczną 
mieszkańców gminy. Jest również 
najjaskrawszym przykładem wyko-
rzystywania lokalnej społeczności do 
politycznych rozgrywek  

red.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”
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Zapraszamy do obejrzenia materiałów
filmowych z uroczystości 

zakończenia roku szkolnego 
w iTV Nadarzyn. 

SP Rusiec

Uczennice Szkoły Podstawowej  
w Ruścu zostały laureatkami Ogólno-
polskiego Konkursu Polonistycznego 
EDI.

Z wielką przyjemnością i dumą 
informujemy, że uczennice Szkoły 
Podstawowej w Ruścu zostały laure-
atkami Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego EDI. Konkursowe 
zmagania wygrały Zuzanna Posadzy  
i Magdalena Kłopocka, które zdoby-
ły maksymalną liczbę punktów. Kin-
ga Konarska uzyskała trzeci wynik  
w kraju, zaś Tosia Dośpiał zajęła pią-
te miejsce. 

Warto podkreślić, że w tegorocz-
nych zmaganiach konkursowych 
udział wzięło 1 636 uczniów. 

Anna Kubik

 SP Rusiec

Dla 1 603 uczniów i absolwen-
tów szkół z terenu Gminy Nadarzyn,  
24 czerwca 2016 r. był ostatnim 
dniem kończącym zajęcia dydaktyczne  
w roku szkolnym 2015/2016. To ra-
dosne święto nie tylko dla uczniów, 
ale również ich rodziców, nauczycieli  
i dyrektorów szkół. Po okresie wytężo-
nej nauki nadszedł wyczekiwany czas 
wakacji i odpoczynku. 

Z tej okazji we wszystkich szkołach 
odbyły się uroczystości kończące rok 
szkolny. Rozdano świadectwa 1249 ab-
solwentom z pięciu szkół podstawowych 
z naszej gminy oraz 254 uczniom nada-
rzyńskiego gimnazjum. Wyróżniający się 
uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.
322 osoby, czyli prawie co piąty uczeń 

w naszej gminie otrzymały świadectwo 
z paskiem. Wręczane są one najlepszym 
uczniom, których średnia ocen końco-
wych wynosi minimum 4,75, a sprawo-
wanie jest przynajmniej bardzo dobre. 
Podczas uroczystych akademii wyróż-

nieni zostali absolwenci szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum, którzy uzy-
skali szczególne osiągnięcia edukacyjne 
oraz sportowe. 

W roku szkolnym 2015/2016, 37 ab-
solwentów szkół gminnych otrzymało 
wyróżnienie z rąk Wójta Gminy Nada-
rzyn w postaci nagród rzeczowych;  
2 uczniów otrzymało nagrody I stopnia 
– laptopy, 35 nagrody II stopnia – tablety. 

 Na podstawie Zarządzenia Nr 49.2016 
Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 
maja 2016 r. do nagrody I stopnia uczeń 
osiągnąć powinien średnią powyżej 5,5  
i przynajmniej bardzo dobre zachowa-
nie, wyróżnił się znacznymi osiągnieciami  
w olimpiadach (laureat, finalista) bądź zdo-
był punktowane miejsce w konkursach na 
szczeblu wojewódzkim, krajowym. 

Do nagrody w dziedzinie sportu pre-
destynowało osiągnięcie I,II,III miejsca 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub 
I-IV na szczeblu międzynarodowym.

Na nagrodę II stopnia uczeń osią-
gnąć powiem średnią ocen między  
5,0 a 5,5, bardzo dobre zachowanie  
i wyróżnić się osiągnięciami na szczeblu 
gminnym i powiatowym. Nagrodami dla 
„Super Wolontariusza” oraz „Najlepsze-
go Sportowca” były rowery ufundowane 
przez firmę Mago.

We wszystkich szkołach z terenu 
gminy Nadarzyn akademie otwiera-
ło uroczyste wprowadzenie sztandaru 
i wspólne odśpiewanie Mazurka Dą-
browskiego. Tradycją wielu szkół stało 
się, że uroczystości zakończenia roku 
szkolnego rozpoczyna Polonez, w wy-
konaniu tegorocznych absolwentów. 
To wzruszający moment dla rodziców  
i wychowawców klas, których uczniowie 
w ten sposób żegnają się ze szkołą. 

W Szkole Podstawowej w Ko-
stowcu zakończenie roku szkolne-
go zbiegło się z odejściem dyrektora 
placówki pana Grzegorza Tyszko. Lu-
bianego pedagoga z wieloletnim stażem  
w naszej gminie z nieskrywanym ża-
lem żegnali Wójt Gminy Janusz Grzyb, 
Rada Rodziców, grono pedagogiczne, 
działacze sportowi, a także uczniowie 
i rodzice.

W szkole w Woli Krakowiańskiej uro-
czyste ślubowanie złożyli absolwenci. 

Dyrektorzy szkół gratulowali młodzie-
ży sukcesów osiągniętych w nauce i spo-
rcie. Kadrze pedagogicznej dziękowali 
za trud i zaangażowanie w edukację i wy-
chowanie dzieci i młodzieży, rodzicom i 
władzom samorządowym za współ-
pracę. Z kolei Wójt Gminy Nadarzyn 
pogratulował uczniom osiągniętych 
wyników. Życzył młodzieży udanych  
i bezpiecznych wakacji oraz nabrania sił 
do nauki w kolejnym roku szkolnym.

                                      red.

Zakończenie roku szkolnego 
2015/2016 

Sukces w ogólno-
polskim konkursie 

polonistycznym

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie - wręczenie wyróżnień najlepszym uczniom. Od prawej Przewodni-

czący Rady Rodziców Tomasz Siwa, Wicedyrektor Sylwia Kryszczuk, Dyrektor szkoły Izabela Bogusiewicz
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Karol Łoniewski - Niezłomny
-„Wujku, jeśli nie walczyć o Polskę,  
to po co żyć?” – pytał Karol Łoniewski.

24 września 1948 roku, piątek godzina 
19.00. W lesie koło Zgórska pod Kielca-
mi, cisza. Powietrze intensywnie pachnie 
ściółką. Zapada zmrok, ale widać jesz-
cze dwa stojące samochody. Mają wyłą-
czone światła, silniki nie pracują. Huk… 
powietrze rozrywa seria z karabinów. 
Czuć zapach siarki. Z koron drzew 
zrywa się do lotu chmara spłoszonych 
ptaków, leśna zwierzyna rzuca się do 
ucieczki. Wspólny grób. Do pustej jamy 
w ziemi bezładnie wpadają cztery ciała 
akowców. Wśród nich Karola Łoniew-
skiego, niespełna 23latka z Nadarzyna. 
Studenta drugiego roku stomatologii na 
Uniwersytecie Łódzkim.

Karol miał rodzinę, kochającą matkę, 
babcię, rodzeństwo… Chciał skończyć 
studia, pracować. Miał narzeczoną,  
z którą chciał się zestarzeć, posiwieć... 
Nie było mu dane, by tego doczekać. 
Wykonano na nim podwójny wyrok 
śmierci, bo zbyt wiele chciał. Chciał Oj-
czyny wolnej i suwerennej. Wolnej od 
okupantów i suwerennej wobec Rosji.

„Lolek” – „Lew”
Karol urodził się 4 listopada 1925 

roku przy ul. Poświętnej w Nadarzynie. 
Uczył się bardzo dobrze, był zdolny,  
a przy tym pracowity. Talent do nauki 
dostrzegł ówczesny proboszcz ks. ka-
nonik Czesław Maliszewski. Skierował 
Karola do gimnazjum w Jaciążku (woj. 
Mazowieckie) prowadzonego przez 
księży Salezjanów. Proboszcz pokrywał 
połowę kosztów utrzymania chłopca  
i jego nauki. Edukację Karola przerwał 
wybuch II wojny światowej. W czasie 
okupacji mieszkał z rodziną w Warsza-
wie przy ulicy Wroniej 52. Uczęszczał na 
tajne komplety. Ukończył konspiracyjną 
podchorążówkę. Współpracował z Sza-
rymi Szeregami, był instruktorem i uczył 
młodych harcerzy posługiwać się bronią.  
W czasie wojny przechowywał dwóch 
Żydów.
Był żołnierzem Armii Krajowej, uczest-
niczył w Powstaniu Warszawskim. La-
tem 1944 roku jako łącznik przepły-
nął wpław Wisłę i zaniósł meldunek  
z oblężonego Śródmieścia na Pragę. 
Za ten czyn został odznaczony Krzy-
żem Walecznych. Przeżył Powstanie, 19 
września 1944 trafił do obozu Modlin. 

Przebywał tam do Bożego Narodzenia. 
Jednak udało mu się uciec i wrócił do 
rodzinnego domu. Wywołał tym tyle 
zdziwienia, co radości.

Po wojnie wrócił do Warszawy  
i ponownie zaczął naukę. Nie pogodził 
się z tym, że upragniona Polska dostała 
się w strefę wpływów ZSRR (Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich). 
Świadomy zagrożenia, jakim była dla 
naszej niepodległości sowiecka władza, 
wyjechał do Wąchocka. Należał tam do 
ruchu oporu Wolność i Niezawisłość 
(WiN). Zagrożony aresztowaniem pod 
koniec 1945 r. wyjechał do Gdańska. 
Nawiązał kontakt z oddziałem „Łu-
paszki”. Był ich łącznikiem. W Gdań-
sku pracował w Państwowym Domu 
Dziecka we Wrzeszczu, dostał się na se-
mestralne kursy maturalne. W paździer-
niku 1946 r. rozpoczął studia stomato-
logiczne na Uniwersytecie Łódzkim.

Więzienie, proces, śmierć
Karol naukę łączył z działalnością 

konspiracyjną. Niedaleko uczelni znaj-
dowało się Centrum Konspiracyjne 
WiNu. 18 lutego 1948r. został aresz-
towany przez Urząd Bezpieczeństwa. 
Było to ogromnym zaskoczeniem dla 
całej jego rodziny. Nikt, nie wiedział, 
nawet jego Matka, że studiowanie łą-
czył z działalnością w podziemnych, 
antysocjalistycznych organizacjach. 
Okoliczności aresztowania nie są zna-
ne. Przypuszcza się, że dokonano tego 
w sali wykładowej Uniwersytetu Łódz-
kiego lub podczas ćwiczeń polowych. 
Został osadzony w więzieniu kieleckim. 
Władze chciały przypisać Karolowi 
cztery napady i zabójstwo. Gdy jego 
Matka próbowała się czegoś od niego 
dowiedzieć, odpowiadał: „Nie mogę Ci 
mówić, bo w czasie tortur nawet rodzona mat-
ka może wydać syna”.
Ostatnie miesiące życia Karol Ło-

niewski spędził w niewielkiej celi 
więzienia kieleckiego. Przez siedem 
miesięcy był przesłuchiwany, zmu-
szano go, by wydał kolegów i obcią-
żył zeznaniami siebie. Prowadzący 
śledztwo ppor. UB Jerzy Majchrzyk 
z WUBP w Kielcach wypytywał go  
o działalność konspiracyjną w okresie 
okupacji. Wyciągnął w zeznaniach, 
że od 16-go roku życia tzn. od 1941 
roku Karol działał w Szarych Szere-

gach, że w 1943 roku „wstąpił do taj-
nej organizacji AK” (tak to ujął oficer 
śledczy UB), że w czasie Powstania 
Warszawskiego został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Dalej podpo-
rucznik Majchrzyk pisał, że przesłu-
chiwany odpowiada: „nie wiem”, „nie 
znam”, „znam tylko pseudonim”. Zda-
rzało się, że w czasie przesłuchania 
Karol podawał imiona i nazwiska, ale 
ciągle te same m.in.: „Juliusz Słowac-
ki”, „Adam Mickiewicz”, „Henryk Sien-
kiewicz”. Oficer śledczy żądał podania 
adresów tych osób. Wiadomo, czym 
przesłuchiwany musiał okupić takie 
odpowiedzi.
- Mama wspominała mi, że na jednym  
z nielicznych, przedostatnim widzeniu nie 
mogła Karola poznać i krzyknęła: „Loluś, 
co oni z tobą zrobili” – wspomina siostra 
Karola. - O torturach w śledztwie Karolo-
wi udało się wspomnieć w czasie rozprawy 
przed Sądem Wojskowym w Kielcach.

Akowiec – „bandyta”
Rozprawa odbyła się 27 lipca 1948 

roku. Sądzono czternastu członków 
„bandy” z Wąchocka. „Jak wykazał prze-
wód sądowy, Karol Łoniewski uczestniczył w 
czterech napadach (rekwizycjach). Zabrano to-
wary i pieniądze przeznaczone na potrzeby or-
ganizacyjne i rozdawano ludności wiejskiej. Brał 
udział w akcji 13 października 1947 roku 
na szosie Starachowice - Iłża, w czasie której 
zatrzymywano podążających na targ. Przedsta-
wicielom jednostek państwowych i spółdzielczych 
zabrano pieniądze. W czasie akcji zostali za-
trzymani dwaj milicjanci. Po zabraniu im broni  
i dokumentów puszczono funkcjonariuszy.  
W listopadzie tegoż roku grupa uzbrojonych 
mężczyzn wracała do Wąchocka. Był wśród 
nich Karol Łoniewski. W pobliżu wsi Sadek 
natknęli się na zasadzkę. Wywiązał się walka, 
w trakcie której poniósł śmierć kpr. MO Ma-
rian Soczewa. W czasie śledztwa śmiercią 
milicjanta obciążono Karola.” (fragment 
artykułu prasowego p. Ludwika Ko-
tońskiego).
Czterech spośród oskarżonych ska-

zano na karę śmierci. Karol otrzymał 
dwa wyroki śmierci – jeden za rozbra-
janie milicjantów, drugi za nielegalne 
posiadanie broni. W opinii składu 
sędziowskiego (jeden oficer i dwóch 
podoficerów z jednostki KBW  
w Kielcach) napisano: „Skazany ze 
względu na jego wykształcenie, całkowitą 
świadomość bezprawnego działania, całko-
wicie dobrowolny akces do związku zbrod-
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niczego na skorzystanie z prawa łaski nie 
zasługuje”.
Działalność konspiracyjna w okresie 
okupacji niemieckiej, udział w Po-
wstaniu Warszawskim i wykształcenie 
były między innymi powodem, nie 
skorzystania przez prezydenta Bole-
sława Bieruta z prawa łaski, o którą 
dla swojego syna prosiła Matka. Ofi-
cjalnie został skazany za dokonanie 
zbrojnych napaści terrorystyczno-ra-
bunkowych na instytucje społeczne  
i obywateli. Nieoficjalnie: za posiada-
nie broni i świadomości, za to że był 
wrogiem ludu.

Dwa wyroki śmierci.
31 lipca 1948 roku został skazany na 

karę śmierci, pozbawienie praw publicz-
nych, obywatelskich i honorowych. Wy-
rok na nim i trzech kolegach z WiN –u 
wykonano 24 września o godz. 19.00. 
Skazańców wywieziono do lasu koło 
Zgórska pod Kielcami. Zostali rozstrze-
lani, zakopani we wspólnej mogile. Miej-
sce pochówku nie zostało zaznaczone, 
nie ujawniono go również ich żyjącym 
rodzinom. Przed egzekucją Karol na-
pisał list pożegnalny do Mamy, Babci  
i Rodziny:

„Jestem po Spowiedzi i Komunii św., tak, że 
jestem gotów iść do Pana Boga naszego. Przeba-
czam wszystkim  i proszę również o przebacze-
nie. (…) Kochana Mamusiu, kreślę do Ciebie 
te ostatnie kilka słów przed moim odejściem do 
Boga i Maryi. Proszę Ciebie o modlitwę za mnie 
i moich Kolegów”.

Kapłan, który spowiadał Karola przed 
śmiercią, ks. Józef  Walusiak, napisał 
8 października 1948 roku list do jego 
Matki. List ten, przez ponad 40 lat był 
jedyną informacją o losie i bohaterskiej 
postawie Karola. Tak m.in. pisał kapłan: 
„Oświadczył, że umiera w walce o Dobro  
i Prawdę, cieszył się, że choć w tak tragiczny spo-
sób, z Prawdą tą i Dobrem za godzin parę się 
spotka. (…) Pożegnał mię pozostawiając w mej 
pamięci niezatarty obraz szlachectwa młodzień-
czego, a w sercu ból, na widok tak tragicznego 
końca młodego wieku”.

Przez dziesięciolecia władza ludowa 
robiła wszystko, aby wypaczyć obraz 
żołnierzy Armii Krajowej i działaczy or-
ganizacji antysocjalistycznych. Bohatero-
wie, którzy po wojnie nie pogodzili się  
z pozostaniem Polski w strefie wpływów 
Związku Radzieckiego i nie akceptowali 
demokracji ludowej byli prześladowani i 
mordowani. Ich rodziny były piętnowa-
ne, niejednokrotnie zmuszane do wy-
rzeczenia się bliskich. Pamięć o tych lu-
dziach była celowo wypaczana lub miała 

zaginąć. Niejednokrotnie nazywano ich 
zdrajcami i mordowano, a wszystko  
w świetle prawa.

- Po śmierci Karola przez wiele lat Mama 
była wielokrotnie upokarzana, za to, że „wy-
chowała bandytę” – wspomina pani Graży-
na Kotońska, siostra Karola. - W domu 
zawsze była atmosfera pamięci brata.

Matka, a po jej śmierci siostra Grażyna 
Kotońska dołożyły wszelkich starań, aby 
odzyskać dobre imię Karola. Przez całe 
życie utrzymywały o nim pamięć i szuka-
ły miejsca jego pochówku.

5 czerwca 1992 roku Sąd Wojewódzki 
w Kielcach stwierdził nieważność wyro-
ku byłego Wojskowego Sądu Rejonowe-
go z 31 lipca 1948 r. co oznacza, że ska-
zano na śmierć Człowieka Niewinnego.

„Lolek”, „Lew”, bandyta
3 lipca br. przedstawiciele Fundacji 

Niezłomni przekazali rodzinom trzech 
zidentyfikowanych osób noty identyfika-
cyjne porównawczych badań genetycz-
nych DNA. W trakcie prac ekshumacyj-
nych, przeprowadzonych trzy miesiące 
wcześniej w zbiorowej mogile w Zgór-
sku k. Kielc, odnaleziono szczątki - żoł-
nierzy podziemia antysocjalistycznego 
z oddziałów Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ, Armii Krajowej oraz WiN. Wśród 
nich szczątki Karola Łoniewskiego.
Podczas uroczystości przedstawiciele 

Fundacji Niezłomni przekazali rodzi-
nom zidentyfikowanych osób noty iden-
tyfikacyjne porównawczych badań gene-
tycznych DNA. Przedstawione zostały 
również wyniki prac ekshumacyjnych 
wraz z prezentacją części wydobytych 
z miejsca pochówku przedmiotów 
osobistych.
Przy ofiarach znaleziono medaliki, któ-

re prawdopodobnie otrzymali od kapła-
na po spowiedzi. Medaliki zwrócono 
rodzinom Niezłomnych.
Oględziny szkieletu Karola Łoniew-

skiego wykazały - zapewne śmiertelną 
- ranę postrzałową lewej strony klatki 
piersiowej. Strzał oddano z przodu, kula 
mogła przeszyć serce. Znaleziono dwa 
pociski broni palnej w obrębie miednicy 
oraz pocisk broni palnej tuż pod silnie 
połamaną czaszką.
Gdy został rozstrzelany miał nie-

spełna 23 lata. Dla rodziny i najbliż-
szych był „Lolkiem”, dla akowców 
„Lwem”, dla socjalistycznej władzy 
bandytą zasługującym na śmierć. Dla 
nas jest bohaterem, który życiem  
i śmiercią dał dowód miłości Ojczyzny, 
prawdy, dobra i niezłomności.
Tego wieczoru, 24 września 1948 

roku, w lesie koło Zgórska pod Kiel-
cami coś się zmieniło. Pospiesznie 
pracująca łopata nie zakopywała ciał 
bandytów, lecz zamordowanych Nie-
złomnych bohaterów. Po 68 latach  
w tym samym lesie równie pilnie pra-
cowali archeolodzy. Nie łopatami lecz 
specjalistycznym sprzętem odsłaniali śla-
dy przeszłości. Rodzinom zwrócili bli-
skich, o których świat miał zapomnieć, 
a szczątki przepaść na zawsze.

1 października 2016 r. o godz. 
12.00 w kościele parafialnym  
w Nadarzynie rozpoczną się uro-
czystości pogrzebowe Karola Ło-
niewskiego ps. „Lew”. Zgodnie  
z wolą rodziny spocznie on na nada-
rzyńskim cmentarzu, z wszystkimi 
honorami jak na Żołnierza Niezłom-
nego przystało.
Na pods. wspomnień siostry Grażyny Kotoń-

skiej; Agnieszki Ziętal Arch. IPN Delgatura 
w Kielcach; prezentacji nadarzyńskich Gimna-
zjalistów „Non omnis moriar...”; art.„Bohater 
z Nadarzyna” Wiadomości Nadarzyńskie 
marzec 2016 r. Materiał filmowy z przeka-
zania not identyfikacyjnych w iTVNadarzyn 
- zapraszamy do obejrzenia.

red.

Fot. arch. siostry - Grażyny Kotońskiej. 1947 r. - Karol Łoniewski z narzeczoną.
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W piątek 1 lipca 2016 r.  odby-
ło się spotkanie podczas, którego 
pożegnaliśmy o. Piotra Hejno z 
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości 
z Zakroczymia. O. Piotr opuszcza 
Zakroczym, ale jak powiedział „nie 
żegnamy się, ale mówimy do widzenia”. 
Od lat o. Hejno współpracował  
z grupą Klemens oraz od samego po-
czątku uczestniczył w Nadarzyńskich 
Dniach Profilaktyki organizowanych 
przez Gminę Nadarzyn - brał udział 
w spotkaniach z mieszkańcami na-
szej gminy (Dzień Drzwi Otwartych 
w Nadarzynie i w Młochowie, mi-
tingi otwarte), służył radą ludziom 
dotkniętym uzależnieniem i ich naj-
bliższym, celebrował nabożeństwa  
z okazji NDP i kolejnych rocznic po-
wstania grupy wsparcia. 

Ojciec Piotr (na fot.powyżej z pracowni-
kami GODM Tęcza) otrzymał pamiąt-
kowe gadżety oraz kartę ze słowami 
Matki Teresy z Kalkuty: 
             

Również w lipcu w grupie AA Kle-
mens miał miejsce piękny jubileusz. 
Swoje 18.te urodziny obchodził jeden  
z członków grupy. Trzeba zaznaczyć, 
że każdy dzień, miesiąc czy rok trwania  
w abstynencji jest doceniany i zauważa-

ny przez wszystkich członków tej gru-
py. Były gratulacje, podziękowania i łzy 
wzruszenia. 

Jubilatowi zostały przekazane rów-
nież podziękowania z Urzędu Gminy 
za wspieranie działań z zakresu profi-
laktyki uzależnień oraz tradycyjnie karta  
z GODM „Tęcza” – tym razem z tek-
stem „Dezyderaty” Maksa Ehrmanna.
Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pa-

miętaj jaki spokój może być w ciszy. 
Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się 

siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi 
ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słucha-

jąc też tego, co mówią inni: nawet głupcy i 
ignoranci, oni też mają swą opowieść.
Jeżeli porównujesz się z innymi możesz stać 

się próżny lub zgorzkniały, albowiem za-
wsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami 

jak i planami. Wykonuj z sercem swą pra-
cę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona 
trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzię-

ciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. 
Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej 
cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ide-
ałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. 
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj 

uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, al-
bowiem w obliczu wszelkiej oschłości i roz-
czarowań jest ona wieczna jak trawa. 
Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez go-

ryczy wyrzekając się przymiotów młodości. 
Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczę-
ściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie 
dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw 
rodzi się ze znużenia i samotności. 
Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla 

siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie 
mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być 
tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, 
nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być 
powinien. 
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokol-

wiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek 
się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnie-
nia; w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, za-
chowaj pokój ze swą duszą.
Z całym swym zakłamaniem, znojem  

i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten 
świat jest piękny... 
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. 

Krystyna Masłowska 
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Profilaktyka uzależnień
- pożegnanie i jubileusz

Półkolonie i kolonie 
w GODM „Tęcza”

Wakacje to czas odpoczynku i relaksu 
dla dzieci po roku nauki w szkole. Jednak, 
żeby ten czas upłynął przyjemnie, należy 
go dobrze zorganizować. Ognisko „Tę-
cza” zaproponowało swoim wychowan-
kom urozmaiconą ofertę w lipcu. 
Tuż po zakończeniu roku szkolnego tj. 

od 27.06 do 1.07. zaprosiliśmy dzieci na 
półkolonie. 
Również w tym roku szczególny nacisk 

położyliśmy na kwestię bezpieczeństwa. 
W pierwszych dwóch dniach rozmawia-
liśmy z dziećmi nt. odpowiedniego za-
chowania podczas burzy oraz udzielenia 
pierwszej pomocy. Uzyskane wiadomo-
ści utrwaliliśmy w quizie profilaktycz-
nym. Dbając o dobrą kondycję fizyczną 
rozegraliśmy mecz piłki nożnej na bo-
isku przy Szkole Podstawowej  w Nada-
rzynie. Spalone kalorie uzupełniliśmy 
pożywając potrawę ugotowaną podczas 
zajęć kulinarnych.
W środę wyjechaliśmy do Rodzinne-

go Parku Rozrywki „Wodna Kraina”  
w Wildze, gdzie korzystaliśmy z piasz-
czystej plaży, dmuchanych placów za-
baw, zjeżdżalni wodnych, parku linowe-
go, kajaków i rowerków wodnych. 
 W czwartek dzięki uprzejmości i zaan-

gażowaniu Strażaków z OSP w Młocho-
wie  rywalizowaliśmy w zawodach spor-
towych, które odbyły się  na placu przy 
kościele.  Po wyczerpującym wysiłku fi-
zycznym schłodziliśmy się w strugach 
wody płynącej z wozu strażackiego.  
W przerwach w dostawie wody ćwi-
czyliśmy pod okiem Strażaków udzie-
lanie pierwszej pomocy. Powtarzanie i 
przypominanie tych czynności pozwa-
la naszemu organizmowi zapamiętać 
reakcje i prawidłowo zachować się  
w sytuacji kryzysowej.
W piątek po raz kolejny mieliśmy za-

szczyt gościć u siebie Pana Franciszka 
Antonika, który wygłosił prelekcję  
upamiętniającą 606. rocznicę „Bitwy 
pod Grunwaldem”. Świetnie przygo-

Fot. arch.Tęczy
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towani sprawdziliśmy swoją wiedzę na 
ten temat w historycznej grze tereno-
wej. Ku naszemu zaskoczeniu spotka-
liśmy:  Mistrza Zakonu Krzyżackie-
go- Ulricha von Jungingena (w tę rolę 
wcielił się ks. Paweł Sworst- wikariusz 
Parafii św. Michała Archanioła w Mło-
chowie) oraz Wielkiego Księcia Litew-
skiego- Władysława Jagiełłę i  Królową 
Jadwigę Andegaweńską (odegranych 
przez utalentowanych i niezawodnych 
„absolwentów” GODM „Tęcza” Fili-
pa Kryńskiego i Klaudię Jagodzińską) 
Wskazówki udzielane przez tak wy-
śmienite osobistości z dziejów historii 
Polski, pomogły zaliczyć test na szóst-
kę. Nad prawidłowością przebiegu gry 
czuwał przyjaciel Ogniska - Tomasz 
Latoszek. Doskonałym podsumo-
waniem półkolonii było spotkanie  
z szermierzem, mistrzem świata  
i medalistą olimpijskim - Panem Boh-
danem Andrzejewskim oraz kolejne  
z cyklu warsztaty florystyczne popro-
wadzone przez mistrzynię Panią Martę 
Stefańską. 
Wykonaną z metaloplastyki w połą-

czeniu z kwiatami żywymi biżuterię 
dzieci zabrały do domu. Obdarowane 
bransoletkami i pierścionkami przez 
dzieci mamy były zachwycone.
W ramach organizowanych kolonii let-

nich 8 lipca młodzież z Ogniska wyru-
szyła na teren świętokrzyski, do Sielpi 
Wielkiej. Ośrodek „Łucznik”, w którym 
na osiem dni zamieszkali koloniści, po-
łożony jest wśród sosen nad brzegiem 
jeziora.
Tuż przed wyjazdem odbyło się dodat-

kowe spotkanie z kolonistami podczas 
którego ponownie omówiony został 
regulamin wyjazdu, przypomniane zo-
stały prawa i obowiązki kolonisty oraz 
zasady bezpieczeństwa. Dla podkreśle-
nia znaczenia podejmowanych decyzji 
przypomnieliśmy młodzieży Alfabet 
Kampanii Społecznej Rzecznika Praw 
Dziecka „Odwaga ratuje życie”, któ-
ry polecamy również wszystkim rodzi-
com do wspólnego przeanalizowania  
z dziećmi (źródło: www.odwagaratujezycie.
pl). Przedstawione w spotach zachowa-
nia młodych ludzi mogą stać się zaląż-
kiem ważnych, domowych rozmów. 
W ramach przygotowania do kolonii 

chcieliśmy ponownie przypomnieć 
naszym wychowankom, że wakacje 
nie zwalniają z myślenia dlatego też 
młodzież obejrzała także film pt. 
„Ostatni skok”. 
Program kolonii obejmował kąpie-

le w jeziorze, poznawanie okolicy 

i regionu (np. gra terenowa, trady-
cje i legendy związane z regionem), 
warsztaty (kulinarne, ceramiczne,  
z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 
budowania pozytywnego wizerunku  
i poczucia własnej wartości). Ponad-
to dzieci mogły pochwalić się swoimi 
talentami plastycznymi, wokalnymi  
i literackimi). Odbyły się również 
2 całodniowe wycieczki: do Opac-
twa Ojców Benedyktynów Świętego 
Krzyża i zdobycie góry Łysicy; wyjazd 
do Centrum Geologicznego „Wietrz-
nia” podczas którego koloniści odbyli 
„wycieczkę” do wnętrza Ziemi i dzię-
ki nowoczesnym środkom przekazu 
poznali jak zmieniała się nasza plane-
ta a także obejrzeli jedną z najwięk-
szych atrakcji regionu - Jaskinię Raj. 

W trakcie wyjazdu młodzież lepiej 
poznała siebie samych, zdobyła nowe 
umiejętności i odkryła talenty. Wyjazd  
w całości finansowany był przez Gminę 
Nadarzyn ze środków GKRPA. 

Serdecznie dziękujemy:
Pani Marcie Stefańskiej, Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Młochowie, Panu Franciszkowi 
Antonikowi, Panu Bohdanowi Andrzejew-
skiemu, Ks. Pawłowi Sworst, Klaudii Jago-
dzińskiej, Filipowi Kryńskiemu, Tomaszowi 
Latoszek za podzielenie się swoim talentem, 
wiedzą, umiejętnościami, czasem, a tym samym 
za uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty półkolo-
ni w Ognisku.

Dyrektor, Wychowawcy i Wychowankowie 
GODM „Tęcza”

Warsztaty florystyczne 

Fot. arch. Tęczy

W ramach realizacji programu „Zie-
lony czas pomagania” Firma DB 
Schenker po raz kolejny zaprosiła na-
sze Ognisko do współpracy. Program 
opracowany przez p.Marzenę Latoszek 
również w tym roku został zaakcepto-
wany przez Organizatorów. Jest to dla 
nas szczególne wyróżnienie ponieważ, 
współpraca z Pracownikami tej Firmy 
to dla nas czysta przyjemność – kom-
petentni, życzliwi, uśmiechnięci, otwar-
ci na edukację ekologiczną z młodzieżą.

W tym roku spotkanie odbyło się pod 
hasłem „Żyj sportowo – kolorowo” . 
16 czerwca 2016 r. w parku w Mło-
chowie wspólnie zorganizowaliśmy dla 
dzieci małą imprezę. Odbyły się zawo-
dy sportowe, a także zabawy cyrkowe  
i gry planszowe. 

Główną atrakcją spotkania była gra 
terenowa, podczas której dzieci za-
poznawały się z zabytkami zespołu 
pałacowo-parkowego w Młochowie. 

„..Jesteście drużyną, wspaniałą maszyną, któ-
ra razem działa, aby gra była wspaniała...”. 
Nie zapomnieliśmy też o tradycyjnym 
grillu. Odwiedziło nas również kilko-
ro dzieci uczęszczających do szkoły  
w Kostowcu wraz z rodzicami. 
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe 
„Tęcza” składa serdeczne podziękowania 
Firmie DB Schenker za kolejny rok wspie-
rania działalności naszej placówki, za za-
angażowanie Pracowników Firmy w życie 
naszego Ogniska, propagowanie zdrowego 
i ekologicznego stylu życia. Dziękujemy za 
życzliwość, uśmiech, poświęcony czas oraz 
zakup wyposażenia i roślin dla Ogniska. 
Wyrażamy uznanie, że dbałość o środo-
wisko naturalne wpisane jest w wartości 
Państwa Firmy, a podejmowane działania 
wpływają na zmianę świadomości młodych 
ludzi również w naszej Gminie.

Dyrektor, Wychowawcy i Wychowankowie 
GODM „Tęcza”

Projekt z firmą DB Schenker  „Żyj sportowo i kolorowo”
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Historia administracji w Gminie Nadarzyn 
Poniżej przedstawiamy kolejną część opra-

cowania historycznego autorstwa Leszka 
Zugaja dotyczącego historii administracji 
Gminy Nadarzyn. 

Dane ze spisu powszechnego z 1946 roku (Powszechny sumaryczny spis ludności 
z dnia 14 lutego 1946 roku, Warszawa 1947, s. 26) 

II WOJNA ŚWIATOWA
1 września 1939 roku wybuchła II woj-

na światowa. Wkrótce potem rozpoczęła 
się okupacja niemiecka. Powiat błoński 
został włączony do Generalnej Guber-
ni, państwa całkowicie podporządkowa-
nego Niemcom. Generalna Gubernia 
została podzielona na dystrykty1, powia-
ty, gminy miejskie i wiejskie. Gminy wiej-
skie pozostawiono w niezmienionych 
granicach. Gmina Młochów należała do 
powiatu sochaczewskiego2 i dystryktu 
warszawskiego. 

Na podstawie niemieckich zarządzeń 
zniesiono samorząd wiejski i wszelkie 
organy uchwałodawcze. Pozostały tyl-
ko organy wykonawcze – wójt i sołtysi. 
Funkcjonował też bardziej rozbudowa-
ny urząd gminy. Wielu pracowników 
pozostało na swoich stanowiskach. 
Wójta mianował starosta i zatwierdzał 
szef  okręgu (dystryktu). Władze powia-
towe posiadały nieograniczony wpływ 
na działalność gmin i mogły narzucać 
wszelkie decyzje3. Obok oficjalnych, 
niemieckich struktur władz lokalnych, 
funkcjonowały też podziemne organy 
gminne. Każda gmina w ówczesnej Pol-
sce posiadała konspiracyjnego wójta.

LATA 1945-1954 
W styczniu 1945 roku południowe 

Mazowsze zostało zajęte przez Armię 
Czerwoną. Już od latem 1944 roku  
w Lublinie funkcjonował Polski Ko-
mitet Wyzwolenia Narodowego ko-
rzystający z osłony ZSRR. Powró-
cono generalnie do przedwojennych 
rozwiązań prawnych na poziomie 
gmin.  Władze PKWN wprowadziły 
także nowe rozwiązania ustrojowe, 
ustanowiono rady narodowe, wzoro-
wane na rozwiązaniach sowieckich. 
Ustrój rad narodowych został okre-

ślony w dekrecie z 11 września 1944 
roku o organizacji i zakresie działań 
rad narodowych.4 Rady narodowe 
włączono do systemu samorządo-
wych gmin wiejskich, zastępując rady 
gminy. Ostateczny kształt organizacji 
powojennego samorządu lokalnego 
został określony na mocy dekretu  
z 23 listopada 1944 roku.5 
Według tych rozwiązań gminne rady 

narodowe składały się z nie mniej niż 

16 i nie więcej niż 36 radnych, repre-
zentujących w miarę możliwości lud-
ność poszczególnych wsi. Radnych 
od tej pory nie wybierała społeczność 
gminna, lecz powoływano (delegowa-
no) ich przez legalne organizacje po-
lityczne i społeczne. W praktyce de-
cydowały o tym gminne i powiatowe 
struktury PZPR (do 1948 roku PPR) 
delegując zaufanych ludzi. 
Na czele gminnej rady narodowej 

stało prezydium złożone z przewod-
niczącego, zastępcy i kilku członków. 
Był to także organ uchwałodawczy 
zbierający się na sesjach, tak jak gmin-
na rada narodowa.6 
Organem wykonawczym gminy po-

został początkowo zarząd gminy, 
jednak jego ranga spadła do roli wy-
konawcy uchwał gminnej rady naro-
dowej i prezydium. Rola wójta obni-
żała się na rzecz przewodniczącego 
prezydium. 
Urząd gminy pozostał w niezmie-

nionym kształcie, jednak od czasu 
okupacji niemieckiej był on bardziej 
rozbudowany. Wzrastała biurokracja. 
W ówczesnym urzędzie gminy praco-
wali: sekretarz gminy, referent finan-
sowo-podatkowy, referent wojskowy, 
referent gospodarczo-społeczny, dro-
gomistrz, kancelista oraz praktykant.  
Organami pomocniczymi dla gmin 
pozostały gromady, jednak zlikwido-
wano rady gromadzkie.  

Gmina Młochów, jak dawniej, nale-
żała do województwa warszawskiego  
i powiatu błońskiego (od 1948 roku 
powiat grodziski). Ważne zmiany 
nastąpiły w 1950 roku. Wtedy to na 
mocy ustawy z 20 marca 1950 roku 
O terenowych organach jednoli-
tej władzy państwowej7 zniesiono  
w Polsce samorząd terytorialny. Li-
kwidacji uległ nawet urząd wójta czy 
starosty. Wszelkie funkcje uchwało-
dawcze i wykonawcze przejęły rady 
narodowe: gminne rady narodowe 
i prezydia. W prezydium zasiada-
li: przewodniczący, zastępca prze-
wodniczącego, sekretarz prezydium                                                                            
i członek prezydium. Ten organ prze-
jął funkcje dawnego zarządu gminy.     
Przewodniczący i sekretarz prezy-
dium przeszli na stały etat w urzędzie 
gminy. W tym okresie w urzędzie 
gminy funkcjonowały referaty: ogól-
no-administracyjny, finansowy, spraw 
socjalnych i kulturalnych, wojskowy  
i spraw rolnych. 
Wielkie zmiany w administracji lo-

kalnej w okolicy Warszawy rozpoczę-
ły się od 1 lipca 1952 roku i trwały 
przez całe lata 50. Z dniem 1 lipca 
1952 roku gmina Młochów została 
zniesiona i podzielona. W skład gmi-
ny Podkowa Leśna włączono groma-
dy: Owczarnia i Żółwin. Do gminy 
Grodzisk przyłączono gromady: 
Książenica, Marynin i Władysławów, 
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GROMADZKIE RADY 
NARODOWE 1954-1972 

Grudzień 1954 roku stał się przeło-
mowy dla administracji polskiej wsi. 
To właśnie wtedy zlikwidowano gminy 
i powołano gromady (nie mylić z gro-
madami - sołectwami z lat 1945-1954).13 
Gromady z założenia były niewielkimi 
jednostkami podziału terytorialnego 
obejmującymi po kilka miejscowości  
z jednym ośrodkiem - większą wsią. 
Miał to być początek tworzenia w Pol-
sce kołchozów - wzorem ZSRR. 
Gromadą kierowała gromadzka rada 

narodowa - organ uchwałodawczy - 
wybierana w wyborach powszechnych  
z jedynej listy Frontu Jedności Narodu. 
Pierwsze wybory do rad gromadzkich 
przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku, 
kolejne miały miejsce: 2 lutego 1958 
roku, 16 kwietnia 1961, 30 maja 1965  
i 1 czerwca 1965. Kadencje trwały po-
czątkowo 3, potem 4 lata. 
Podobnie jak w latach 1950-1954  

z grona radnych wyłaniano prezydium 
złożone z następujących osób: prze-

wodniczący, zastępca, sekretarz pre-
zydium i dwóch, trzech członków.14 
Przewodniczący i sekretarz prezy-
dium byli stałymi pracownikami biura 
gromadzkiego. Zatrudniano w nim 
dodatkowo kilku urzędników. 
Do 1958 roku kompetencje gromad 
były bardzo ograniczone i sprowa-
dzały się  w zasadzie do wykonywania 
poleceń władz powiatowych. Gro-
mady zajmowały się w tym okresie 
głównie egzekwowaniem wysokich 
podatków i obowiązkowych dostaw 
płodów rolnych. Gromady podzie-
lone były na wsie, na których czele 
postawiono tak zwanych „pełnomoc-
ników gromadzkich” narzucanych 
przez władze gromadzkie bez konsul-
tacji z mieszkańcami danej wsi.  

Duże zmiany przyniósł rok 1958. 
Wtedy to porzucono w Polsce kurs 
na wierne upodobnienie Polski do 
ZSRR. Zrezygnowano nawet z forso-
wanej wcześniej pełnej kolektywizacji 
rolnictwa. W lutym 1958 roku weszła 
w życie nowa ustawa o radach naro-
dowych dająca gromadom większe 
uprawnienia.15 Do zadań gromadz-
kich rad należało w szczególności: 
współdziałanie z kółkami rolniczymi, 
spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie  
o prawidłową gospodarkę w lasach, współ-
działanie ze spółdzielniami w zakresie 
zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem 
gromadzkim, drobnymi zakładami pro-
dukcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie 
pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, 
przysposobienia rolniczego, izb porodowych, 
bibliotek.16 Władze państwa zdały so-
bie sprawę, że istnienie wielu, niewiel-
kich gromad było nieuzasadnione 
ekonomicznie. Czasem w siedzibie 
gromady, z tak zwanych „urządzeń 
gromadzkich”, istniała tylko szko-
ła podstawowa i biuro gromadzkie. 
Rozpoczęto zatem proces scalania 
gromad w większe jednostki, który 
trwał aż do początków lat 70-tych.
Tak jak poprzednio na czele gromady 
nadal stała gromadzka rada narodo-
wa wybierana w wyborach powszech-
nych. Z grona radnych powoływano 
prezydium złożone z następujących 
osób: przewodniczący, zastępca  
i dwóch-trzech członków prezydium.   
Prezydium wspólnie reprezentowało 
gromadę na zewnątrz, chociaż stałym 
pracownikiem gromadzkim pozosta-
wał tylko przewodniczący. Gromadz-
ka rada narodowa wybierała także 
komisje gromadzkie. Typowe komisje  
z tamtych czasów to: 

• mandatowa,
• rolna 
• mienia gromadzkiego,
• finansowo-budżetowa 
• kultury, oświaty i zdrowia. 
W gronie prezydium zabrakło sekreta-

rza prezydium, powołano natomiast sta-
nowisko sekretarza gromadzkiego nad-
zorującego pracę biura gromadzkiego.17 
Zatrudniano go na czas nieokreślony 
niezależne od kadencji rad narodowych 
(gromadzkiej rady i prezydium). 

W poszczególnych wsiach powo-
łano na nowo sołtysów, w miejsce 
dotychczasowych pełnomocników 
gromadzkich. Sołtysów, jak dawniej, 
wybierała dana wieś na zebraniu wiej-
skim, jednak musieli oni uzyskać ak-
ceptację władz gromadzkich. 

Powyższy ustrój gromadzki funk-
cjonował do 1972 roku. System ten 
był dość mało efektywny. Niewielu 
urzędników gromadzkich posiadało 
chociaż średnie wykształcenie. Pła-
ce były niskie. Lata 60-te to czas tak 
zwanej „małej stabilizacji” w ramach 
PRL-u.

Jak wspomniano wyżej w latach 50. 
Nastąpiły wielkie zmiany administra-
cyjne. Do tej pory gmina Młochów 
funkcjonowała bez większych zmian 
od lat 60 XIX wieku do początku 
lat 50. XX wieku. Po reorganizacji 
podziału gminnego i przynależności 
powiatowej (nowe powiaty) od 1954 
roku nastąpiły kolejne zmiany. 

W latach 1954-1972 na obszarze 
współczesnej Gminy Nadarzyn funk-
cjonowały następujące gromady: 
GROMADA JANKI (powiat piase-
czyński) W skład gromady Janki włą-
czono dotychczasowe gromady: Jan-
ki, Słomin, Laszczki, Sękocin Nowy, 
Sękocin Stary i Wypędy ze zniesionej 
gminy Falenty oraz gromadę Wolica 
ze zniesionej gminy Nadarzyn.18 
Z dniem 31 grudnia 1959 roku  
z gromady wyłączono wieś Wolica  
i włączoną ją do gromady Nadarzyn 
z powiecie pruszkowskim.19 Groma-
da została zniesiona z końcem 1961 
roku. Włączono jej obszar do groma-
dy Raszyn.20

GROMADA MŁOCHÓW (po-
wiat pruszkowski). W skład gromady 
Młochów włączono dotychczasowe 
gromady: Rozalin, wieś Młochów z 
gromady Młochów ze zniesionej gmi-
ny Nadarzyn, gromadę Krakowiany 
i Wola Krakowiańska ze zniesionej 
gminy Mroków w powiecie piaseczyń-

natomiast do miasta Milanówka włą-
czono gromady: Nowa Wieś i Polesie. 
Dodatkowo z gromad: Garbatka, Ja-
błonowo, Krakowiany, Kolonia War-
szawska, Kosów, Marysin, Mroków, 
Parole, Stachowo, Stefanowo, Szamo-
ty, Warszawianka, Wola Kosowska, 
Wola Krakowiańska i Wola Mrokow-
ska powołano nową gminę o nazwie 
Mroków. Pozostały obszar gminy 
Młochów przemianowano na gminę 
Nadarzyn.8
Jak widać były to głębokie zmiany 

w obrębie dawnej gminy Młochów. 
Część obszarów oddzielono od gmi-
ny, z pozostałych obszarów powo-
łano gminy Mroków i Nadarzyn. 
Warto jeszcze wspomnieć, że gmina 
Mroków została z chwilą powołania  
(1 lipca 1952) przyłączona do nowo 
powołanego powiatu piaseczyńskiego.9 
Natomiast w skład nowo powołane-
go powiatu pruszkowskiego (od 1952 
roku) włączono gminę Nadarzyn.10

Według danych z 1952 roku w skład 
gminy Nadarzyn wchodziły groma-
dy (sołectwa): Kajetany, Młochów, 
Nadarzyn, Rozalin, Rusiec, Siestrzeń, 
Stara Wieś, Terenia, Urzut, Walendów 
i Wolica.11

Rok 1954 zakończył działalność 
gmin ustanowionych jeszcze w latach 
60-tych XIX wieku, rozpoczął się 
nowy okres w dziejach polskiej wsi.12 
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rozwoju terytorialnego, podziałów admini-
stracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977, 
s. 154.  
4Dz. U. 1944, nr 5, poz. 22.
5Dz. U. 1944, nr 14, poz. 74. 
6Tamże. 
7Dz. U. 1950, nr 14, poz. 130. 
8Dz. U. 1952 nr 26 poz. 179. 
9Dz. U. 1952 nr 27, poz. 185. 
10Tamże. 
11Wykaz gromad Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej według stanu z dnia 1 lipca 1952 
roku, Warszawa 1952, s. 30. 
12Formalnie zakończyły działalność wraz z 
pierwszą sesją gromadzkiej rady narodowej, 
miało to miejsce zazwyczaj w połowie grud-
nia 1954 roku. 
13Dz. U. 1954, Nr 43, poz. 191.
14Tamże.
15Dz. U. 1958, nr 5, poz. 16 (tekst ujed-
nolicony Dz. U. 1975, nr 26, poz. 139).
16Tamże. 
17Nie wchodził w skład prezydium. 
18Dz. Urz. WRN Warszawa 1954, nr 11 
poz. 67.
19Dz. U. 1958 nr 76 poz. 392. 
20Dz. Urz. WRN Warszawa  1961 nr 13 

skim. Dodatkowo w skład gromady 
włączono pewne obszary lasów pań-
stwowych.21 Gromada Młochów zosta-
ła zlikwidowana z końcem 1959 roku. 
Cały jej obszar włączono do sąsiedniej 
gromady Nadarzyn.22

GROMADA MROKÓW (powiat 
piaseczyński). W skład gromady Mro-
ków włączono dotychczasowe gro-
mady: Garbatka, Jabłonowo, Kossów, 
Marysin, Mroków, Parole, Stachowo, 
Stefanowo, Szamoty, Warszawianka, 
Warszawska Kolonia, Wola Mrokowska  
i Wólka Kossowska ze zniesionej gmi-
ny Mroków oraz dotychczasowej gro-
mady Łazy ze zniesionej gminy Leszno-
wola.23 Z końcem 1957 roku z gromady 
tej wyłączono wieś Szamoty i włączo-
no do gromady Nadarzyn w powiecie 
pruszkowskim.24 Z końcem 1961 roku 
z tej gromady wyłączono także wieś Pa-
role i przyłączono do gromady Nada-
rzyn.25W takim kształcie terytorialnym 
gromada przetrwała do końca 1972 
roku. 

GROMADA NADARZYN (powiat 
pruszkowski) W skład gromady Nada-
rzyn włączono dotychczasowe groma-
dy: Kajetany, Nadarzyn, Walendów, 
część obszaru gromady Wolica (PGR 
Paszków) z gminy Nadarzyn oraz część 
dotychczasowej gromady Strzeniówka 
stanowiąca kolonię Stefanka z gminy 
Helenów.26 Z dniem 1 stycznia 1958 
roku do gromady Nadarzyn przyłą-
czono obszar zniesionej gromady Sta-
ra Wieś oraz wieś Szamoty z gromady 
Mroków (z powiatu piaseczyńskieg).27 

Z dniem 1 stycznia 1959 roku do gro-
mady Nadarzyn przyłączono wieś 
Wolica z gromady Janki z powiatu 
piaseczyńskiego. 28 Z dniem 1 stycznia 
1960 roku do gromady Nadarzyn przy-
łączono obszar zniesionej gromady 
Młochów z powiatu pruszkowskiego.29 
Jednocześnie z gromady Nadarzyn wy-
łączono obszar PGR Urszulin i przy-
łączono do gromady Adamowizna  
w powiecie grodziskomazowieckim.30 
Z dniem 1 stycznia 1962 roku do gro-
mady Nadarzyn przyłączono obszar 
wsi Parole z gromady Mroków z powia-
tu piaseczyńskiego.31 W tych granicach 
gromada Nadarzyn funkcjonowała aż 
do 1972 roku. Jej granice odpowiadały 
niemal zupełnie obecnej gminie Nada-
rzyn. 

GROMADA NOWA WIEŚ/OTRĘ-
BUSY (powiat pruszkowski). W skład 

gromady Nowa Wieś włączono do-
tychczasowe gromady: Granica, Nowa 
Wieś, wieś Strzeniówka z dotychczaso-
wej gromady Strzeniówka ze zniesionej 
gminy Helenów.32 
Z dniem 1 stycznia 1962 roku do 
gromady Nowa Wieś włączono ob-
szar zniesionej gromady Otrębusy.33  
Z dniem 1 stycznia 1963 roku siedzibę gro-
mady przeniesiono do Otrębusów i zmie-
niano nazwę gromady na Otrębusy. 34

GROMADA STARA WIEŚ (powiat 
pruszkowski). W skład gromady Stara 
Wieś weszły dotychczasowe gromady: 
Rusiec, Stara Wieś i Urzut oraz Urszu-
lin z dotychczasowej gromady Terenia 
oraz kolonia Żabieniec z dotychczaso-
wej gromady Młochów ze zniesionej 
gminy Nadarzyn.35 Gromadę zniesiono 
z końcem 1957 roku. Cały jej obszar 
włączono do gromady Nadarzyn.36

1Wytyczono 4 dystrykty. 
2Kilka dawnych powiatów skomasowano  
w jeden duży powiat sochaczewski. 
3Ćwik W. Reder, Lubelszczyzna – dzieje 

Podział na gromady w 1955 roku (opracowanie własne)
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Projekt 
„OZE w Gminie Nadarzyn”

poz. 292. 
21Dz. Urz. WRN Warszawa, 1954,  
nr 11 poz. 67. 
22Dz. Urz. WRN Warszawa, 1959 nr 12 
poz. 439. 
23Dz. Urz. WRN Warszawa, 1954 nr 11 
poz. 67. 
24Dz. U. 1957 nr 59 poz. 308. 
25Dz. U. 1961, nr 59 poz. 322. 
26Dz. Urz. WRN Warszawa 1954, nr 11 
poz. 67.
27Dz. Urz. WRN Warszawa, 1957 nr 59 
poz. 308. 
28Dz. U. 1958, nr 76, poz. 392. 
29Dz. Urz. WRN Warszawa, 1959,  
nr 12 poz. 439. 
30Dz. U. 1959, nr 70 poz. 441. 
31Dz. U. 1961, nr 59 poz. 322.  
32Dz. Urz. WRN Warszawa 1954, nr 11 
poz. 67.
33Dz. Urz. WRN Warszawa 1961 nr 13 
poz. 292. 
34Dz. Urz. WRN Warszawa, 1963 nr 2 
poz. 5. 
35Dz. Urz. WRN Warszawa, 1954, nr 
11 poz. 67. 
 36Dz. Urz. WRN Warszawa, 1957 nr 
6 poz. 67. 

Leszek Zugaj

Budowa S8 - informacje

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

będzie na bieżąco informować 
o przebiegu inwestycji na stronie 

internetowej kontraktu: 
http://www.s8radziejowice-

-paszkow.pl/?aktualnosci,444
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. 

Informujemy że została zakończo-
na weryfikacja złożonych do pro-
jektu ankiet mieszkańców. Urząd 
Gminy będzie kontaktować się ma-
ilowo, telefonicznie lub listownie  
z mieszkańcami, jeśli firma eks-
percka zgłosiła uwagi do ich ankiet. 

Jednocześnie informujemy, że fir-
ma ekspercka zgłosiła zastrzeżenie  
w stosunku do domów, które są w trak-
cie budowy. Zgodnie z wytycznymi  
i regulaminem konkursu budynki nie 
oddane do użytkowania nie mogą 
być przedmiotem tego projektu.  
W związku z tym, mieszkańcy, którzy 
zgłosili do projektu domy w trakcie 
budowy zostaną przesunięci na listę 
rezerwową.

Również po analizie przyjętych 
do wniosku założeń, eksperci ze-
wnętrzni dokonali zmian wielkości 
zasobników na c.w.u., które współ-
pracują z kolektorami słonecznymi. 
Aby uniknąć przegrzewania instalacji 
osoby, które ubiegają się o 4 kolekto-
ry słoneczne jednocześnie otrzyma-
ją zasobnik o pojemności 500 dm3, 
a nie 400 dm3, przy 3 kolektorach 
słonecznych – zasobnik 400 dm3,  
a nie 300 dm3, oraz przy 2 kolekto-
rach słonecznych – zasobnik 300 dm3 
a nie 200 dm3. Zmiany te nie pociąga-
ją za sobą zwiększenia kosztów udzia-
łu własnego właścicieli. 

Następnym etapem przygotowania 
projektu jest podpisywanie umów  
z mieszkańcami.

Na stronie Urzędu Gminy i na fa-
cebooku znajdują się wzory umów 
do podpisania. Również w Urzędzie 
Gminy będzie można otrzymać druki 
umów w kancelarii urzędu.
Jest 7 wzorów umów:
1. Na zestaw 2 kolektorów;
2. Na zestaw 3 kolektorów;
3. Na zestaw 4 kolektorów;

4. Na zestaw paneli fotowoltaicznych 
3kW;
5. Na zestaw paneli fotowoltaicznych 
5kW;

6. Na pompę ciepła na c.w.u.; 
7. Na pompę ciepła na c.o. i c.w.u. 
W przypadku dwóch źródeł – wy-

pełniają Państwo dwie odpowiednie 
umowy.

PROSIMY O PRZYNOSZE-
NIE WYPEŁNIONYCH I POD-
PISANYCH UMÓW DO URZĘ-
DU GMINY DO KANCELARII 

POK. 100 DO 31 SIERPNIA 2016 r.

Przypominamy jakie są podsta-
wowe warunki przyjęte do projek-
tu:
• projekt jest skierowany do miesz-
kańców Gminy Nadarzyn
• instalacje przeznaczone są dla bu-
dynków mieszkalnych
• instalacje nie mogą być wykorzysty-
wane do prowadzenia gospodarstw 
rolnych
• w budynkach nie może być prowa-
dzona działalność gospodarcza
• budynek musi być oddany do użytku
• właściciel nieruchomości podpisuje 
umowę użyczenia na rzecz gminy na 
okres 5 lat 
• gmina składa wniosek, w którym 
ubiegać się będzie dla mieszkańców o 
80% dofinansowanie instalacji OZE 
na ich budynkach
• mieszkańcy gwarantują 20% wkład 
własny
Jednocześnie przypominamy, że zosta-
ła ponownie otwarta lista rezerwowa.

Katarzyna Dombska
Kierownik Referatu ds. Funduszy 

Zewnętrznych
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 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

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

ZDROWIE I URODA:
 •  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium. 

I założenie rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 906  • 
• Salon Urody - Studio Fryzur, 

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

wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Rehabilitacji oraz 
Terapii Bólów Kręgosłupa, ul. 
Modrzewiowa 26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .

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

Nasi partnerzy 
(zniżki):

KOMUNIKACJA:
 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka  
korzystające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upo-
ważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy do-
starczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz  
z imieniem i nazwiskiem.  Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą 
być doładowywane karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów 
– wyjście 2); Stacje Metra: Imielin (pawilon 020-024), Służew (pawilon 020-024), Centrum (pa-
wilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał 
(pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pa-
wilon 1012), Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec Wschodni - ul. Lubelska (dworzec 
autobusowy od strony ul. Lubelskiej).
Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%

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

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

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

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

USŁUGI:
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn; 5 % zestawy obiadowe;  
5 – 10 % imprezy okolicznościowe. Od 1 lipca br. 
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• 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.
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• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 % 
imprezy okolicznościowe .         
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% łącze 
internetowe 8/512;  8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn. 
Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 
10%, serwis 
laptopów 5%.
• 
MajicDekoracje ,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 10% 
farby dekoracyjne, 10% farby antykorozyjne, 
10% lakiery i impregnaty do drewna, porady 
malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon,  
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admar-
budownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

w minigolfl, angielski 
krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, 
boccia. 5% imprezy: 
szkolenia/konferencje, 
imprezy integracyjne, 
pikniki klasowe, przyjęcia okolicznościowe, urodziny 
dla dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. Nie 
dotyczy karnetów.
•  Gminny Ludowy Klub 
Sportowy, ul. Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 30% 
składki członkowskie 5% obozy sportowe 
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu 
sportowego w firmach będących partnerami 
technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 50% wstęp 
na imprezy organizowane  przez GOS. 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 
4; 10% treningi Karate Kyokushin od 21 
grudnia 2015 r.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. 
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-
gi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna od 21 grudnia 2015r.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).

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

Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny

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

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

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

• MG www.mg-rolety.pl;. Al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne 
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy wod-
-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie ope-
ratu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”, 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

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

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

2.06.2016 r. Udział zastępu w usuwaniu 
skutków kolizji samochodu osobowe-
go z busem, przy ulicy Pruszkowskiej 
w Nadarzynie. Zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, udzielenie pomocy przedme-
dycznej jednej osobie poszkodowanej. 
Działania były prowadzone w godzi-
nach popołudniowych.

3.06.2016 r. Wyjazd zastępu do pożaru 
suchej trawy w Urzucie przy al. Kato-
wickiej. Działania były prowadzone  
w godzinach popołudniowych.

5.06.2016 r. Wyjazd zastępu do dacho-
wania samochodu osobowego na trasie 
S8 w Paszkowie. Udzielenie pierwszej 
pomocy dwóm osobom poszkodo-
wanym. Na miejscu obecne były tak-
że dwa zastępy PSP Pruszków, WRD 
Pruszków oraz dwie karetki Pogotowia 
Ratunkowego. Działania prowadzono  
w godzinach wieczornych.

9.06.2016 r. Udział zastępu w usuwaniu 
skutków kolizji samochodu osobowe-
go z drzewem na drodze wojewódzkiej 
721. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. 
Działania prowadzone w godzinach po-
rannych.

9.06.2016 r. Udział zastępu w usuwaniu 
skutków wypadku z udziałem samo-
chodu osobowego, busa transportowe-
go oraz autokaru. Udzielenie pomocy 
przedmedycznej dwóm osobom po-
szkodowanym, zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia. Na miejscu obecne był także 
jdnostki: WRD Pruszków, dwie karetki 
Pogotowia Ratunkowego z Mrokowa  
i Raszyna. Działania prowadzono w go-
dzinach popołudniowych.

13.06.2016 r. Zadysponowanie zastępu 
do pożaru suchej trawy przy transfor-
matorze w Ruścu. Na miejscu przekie-
rowanie do pożaru ambony na polu  
w Parolach. Ugaszenie przy pomocy 
jednego prądu wody. Działania prowa-
dzone były w godzinach wieczornych.

15.06.2016 r. Wyjazd zastępu do wy-
padku busa przy ulicy Grodziskiej  

w Starej Wsi. Udzielenie pierwszej po-
mocy jednej osobie poszkodowanej. 
Na miejscu obecne były również PSP 
Pruszków, WRD Pruszków oraz Pogo-
towie ratunkowe Otrębusy. Działania 
prowadzono w godzinach porannych.

16.06.2016 r. Wyjazd zastępu na ćwicze-
nia organizowane przez PSP Pruszków 
na obiekcie IKEA w Jankach. Działania 
polegały na ewakuacji pracowników hali 
oraz jednego poszkodowanego straża-
ka. Na miejscu obecne PSP Pruszków 
OSP Raszyn i OSP Piastów.

17.06.2016 r. Udział zastępu w ćwicze-
niach kompanijnych „Fabryka” na tere-
nie Błonia. Założeniem było zderzenie 
dwóch tirów, rozszczelnienie zbiorni-
ków z łatwopalną substancją oraz pożar 
hali magazynowej. Działania polegały 
na ugaszeniu pożaru. Ćwiczenia zo-
stały zakończone w chwili zgłoszenia 
na stację, że w Ożarowie płonie szko-
ła podstawowa. Ostatecznie jednostki  
z powiatu Pruszkowskiego zostały wy-
słane na teren własnego powiatu do 
usuwania skutków nawałnic.

17.06.2016 r. Od wczesnych godzin 
popołudniowych do późnych godzin 
wieczornych byliśmy dysponowani do 
zwalonych drzew i gałęzi na terenie ca-
łej Gminy Nadarzyn po przejściu nad 
naszym rejonem silnych burz. Działali-
śmy między innymi przy ul. Nad Utratą, 
Brwinowskiej, Komorowskiej, al. Kato-
wickiej, Ech Leśnych, Mszczonowskiej, 
Warszawskiej. 

W dniach od 17 do 19 czerwca czte-
rech druhów z naszej jednostki brało 
udział w ogólnopolskich zawodach KPP  
w Barczewie. Na 38 startujących drużyn 
nasza zajęła 17 miejsce. 

18.06.2016 r. Udział zastępu w gaszeniu 
pożaru kontenera PCK przy ulicy Lipo-
wej w Nadarzynie. Działania prowadzone  
w godzinach wieczornych.

19.06.2016 r. Udział zastępu w gaszeniu 
pożaru gałęzi i trawy przy ulicy Błoń-
skiej. Działania prowadzone były w go-
dzinach popołudniowych.

20.06.2016 r. Wyjazd zastępu do usu-
nięcia skutków kolizji dwóch aut oso-
bowych przy ulicy Jodłowej. Zabezpie-
czenie miejsca zdarzenia. Na miejscu 
obecne były: WRD Pruszków oraz 
Pogotowie Ratunkowe Falck. Działania 
prowadzono w południe.

24.06.2016 r. Udział zastępu w ga-
szeniu palącego się samochodu przy  
al. Katowickiej w Paszkowie. Ugaszenie 
przy pomocy jednego prądu wody. Za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miej-
scu obecne były: PSP Pruszków oraz 
WRD Pruszków. Działania prowadzono  
w godzinach popołudniowych.

26.06.2016 r. Udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji dwóch aut oso-
bowych. Zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia. Na miejscu obecne były: WRD 
Pruszków i Policja Nadarzyn. 
Po zakończeniu działań przy wypadku, 
zostaliśmy zadysponowaniu do usunięcia 
skutków wichur na terenie naszej gminy i 
okolic. Łącznie byliśmy dysponowani do  
11 zdarzeń,  a nasze działania polegały 
na usunięciu złamanych drzew bądź ga-
łęzi zagrażających mieszkańcom. Przed 
północą zostaliśmy zadysponowani 
do PSP Pruszków w ramach pomocy 
innym jednostkom działającym na te-
renie Pruszkowa. Nasze działania pole-
gały na pompowaniu wody z zalanych 
mieszkań, piwnic, garaży. Do likwidacji 
skutków wichur dysponowani byliśmy 
jeszcze przez dwa kolejne dni. Łącznie 
przed trzy dni od 26 do 28 czerwca byli-
śmy dysponowani do 26 zdarzeń. 
30.06.2016 r. Udział zastępu w zabez-
pieczaniu miejsca zdarzenia podczas 
prac elektrowni w Urzucie przy al. Ka-
towickiej. Działania prowadzono w go-
dzinach porannych.
30.06.2016 r. Zadysponowanie zastępu 
do usunięcia dwóch ułamanych gałęzi 
wiszących nad chodnikiem i drogę na 
ulicy Brzozowej. Na miejscu obecny 
podnośnik PSP Pruszków oraz Straż 
Gminna Nadarzyn. Działania prowa-
dzone w godzinach wieczornych. 
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13.06.2016 r.
Pożar trawy spowodowany wy-
buchem transformatora w Ruścu 
przy ul. Osiedlowej. Wyjazd GBA.  
Na miejscu obecne pogotowie ener-
getyczne. Działania prowadzone  
w godzinach popołudniowych.         

17.06.2016 r.
Wyjazd zastępu do alarmu załączo-
nego przez monitoring pożarowy  
w hali magazynowej w Parolach. Nie 
podjęto działań - alarm odwołany. 

17.06.2016 r.
Wyjazd samochodu GBA do po-
walonych drzew w miejscowości 
Krakowiany. Działania prowadzone  
w godzinach popołudniowych.

23.06.2016 r.
Udział zastępu w akcji likwidacji nie-
legalnej fabryki papierosów w miej-
scowości Kostowiec. Na miejscu 
obecna Policja, Straż Graniczna oraz 
PSP Pruszków. Działania prowadzo-
ne w godzinach porannych.

26.06.2016 r.
Zadysponowanie wyjazdu samo-
chodu GBA do alarmu pożarowe-
go na terenie magazynów Prologis  
w miejscowości Młochów. Nie pod-
jęto działań – alarm odwołany. Na 
miejscu obecne PSP Pruszków. Dzia-
łania w godzinach porannych. 

26.06.2016 r.
Zadysponowanie zastępu do usunię-
cia powalonych drzew w skutek wi-
chury w miejscowości Rozalin. Dzia-
łania prowadzone były w godzinach 
popołudniowych.

26.06.2016 r.
Wyjazd zastępu do podtopionej po-
sesji w miejscowości Rusiec przy  
ul. Szkolnej. Działania prowadzone 
były w godzinach popołudniowych.

26.06.2016 r.
Udział zastępu w wypompowywaniu 
wody z zalanych garaży podziemnych 
w Pruszkowie przy ul. Bolesława 
Prusa. Działania prowadzone były  
w godzinach wieczornych i nocnych.

27.06.2016 r.
Udział zastępu w oświetleniu terenu 
w miejscowości Kostowiec w okoli-
cach trasy katowickiej. Działania pro-
wadzone przez Policję w godzinach 
wieczornych.

 W dniach 30 czerwca 2016 roku  
3 druhów  z naszej jednostki brało 
udział w ćwiczeniach pod nazwą „Ka-
tastrofa 2016”, które odbyły się w okoli-
cach Płocka. Scenariusz zakładał próbę 
awaryjnego lądowania na Wiśle samolo-
tu pasażerskiego. 
Ćwiczenia zostały zorganizowane 
przez Komendę Wojewódzką Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Wzięło  
w nich udział w sumie około 500 osób.

9 czerwca br. na terenie jednostki OSP 
Młochów  odbyła się coroczna wiosen-

Ochotnicza Straż Pożarna w Młochowie
ul. Mazowiecka 3, 05 - 831 Młochów; tel. 22 729 91 99

na kontrola gotowości bojowej. Spraw-
dzano nasz czas reakcji, przygotowanie 
sprzętu do działań ratowniczo - gaśni-
czych oraz umiejętności strażaków. 

Jednostka otrzymała do wykonania 
zadanie, w którym pozorowano na-
stępujące zdarzenie: osoba pracująca 
na wysokości spadła z rusztowania.  
W kilku miejscach nabiła się na meta-
lowe pręty. Zadanie polegało na wy-
cięciu poszkodowanego (manekina)  
i przygotowaniu do transportu karetką.

 Komisja egzaminacyjna dokonywała 
oceny podczas całej kontroli przyznając 
odpowiednio punkty. Na 50 możliwych 
otrzymaliśmy 48, co dało nam ocenę 
bardzo dobrą.

Jacek Jagodziński 
Naczelnik OSP Młochów

Przekazanie pomocy rzeczowej 
dla Gminy Stężyca 

Na wniosek Wójta Gminy Stężyca, Zarząd OSP w Nadarzynie wyraził zgodę na 
przekazanie samochodu specjalnego marki JELCZ 008 stanowiącego własność 
Gminy Nadarzyn, do wyjazdów ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Paprotni Gmina Stężyca.

Na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn, Rada Gminy Nadarzyn podjęła Uchwałę 
Nr XX.251.2016 w dniu 22 czerwca 2016r.w sprawie udzielenia Gminie Stężyca 
pomocy rzeczowej w formie przekazania ww. samochodu. Uroczyste przekazanie 
pojazdu odbyło się 23 lipca 2016 r. w OSP w Paprotni Gmina Stężyca (powiat Ryc-
ki, Województwo Lubelskie). W uroczystości przekazania wzięli udział ze strony 
Gminy Nadarzyn: Wójt Gminy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP 
w Pruszkowie, Prezes OSP w Nadarzynie wraz ze strażakami OSP w Nadarzynie i 
OSP w Młochowie. Ze strony Gminy Stężyca: Wójt Gminy, Starosta Powiatu Ryc-
kiego, Prezes OSP w Paprotni wraz ze strażakami, przedstawiciele samorządu gmin-
nego oraz Komendant PSP w Rykach. 

Uroczystość uświetniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Paprotni.  
Ze strony władz Gminy Stężyca i strażaków OSP w Paprotni nie zabrakło szczerych 
podziękowań za podarowany samochód.

Dh Teresa Czerniawska 
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Nadarzynie

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

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



Wiadomości Nadarzyńskie

7 (208) lipiec 201622

Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00

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

Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Tak jak jest wtórny analfabetyzm 
jest i wtórna samodzielność. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu byliśmy opera-
tywniejsi i samodzielniejsi. Nie oglą-
daliśmy się na innych, jeśli chcieliśmy 
coś zrobić, to to robiliśmy. Teraz na-
rzekamy, pokazujemy palcem i cze-
kamy, aż zrobią to inni. Częściej niż 
teraz naprawialiśmy sprzęty domowe. 
Bardziej szanowaliśmy dobra, po-
nieważ były trudniej dostępne. Dziś 
wystarczy pójść do sklepu i mieć pie-
niądze. Zatem nie wymieniamy już 
przerwanego przewodu, kupujemy 
nowe radio, robota kuchennego czy 
komputer. Tak samo robi młodzież, 
napotyka na przeszkodę i zamiast ją 
pokonać zmienia drogę. Postępując 
tak, na pewno się nie zmęczymy, ale 
czy osiągniemy cel? Warto czasem się 
natrudzić, spocić i zmęczyć, warto 
zrobić coś własnymi rękami nie oglą-
dając się na innych. Wtedy patrząc na 

wykonaną pracę, ze świadomością 
włożonego wysiłku czujemy się nie 
tylko zmęczeni ale i dumni.

Jak wianki wić?
Nastoletnia pannica z miasta wyje-

chała z dziadkami na wakacje na wieś.
Piękna okolica, gospodarstwo agro-

turystyczne. W dodatku prowadzone 
przez zakręconych artystów, któ-
rzy podczas wakacji zamieniali się  
w animatorów wszelkich rozrywek 
dla okolicznych i przyjezdnych dzieci.

Okazało się, że mimo wysokiej śred-
niej na świadectwie nastolatka nie jest 
przygotowana do życia bliżej natury. 
Było mleko od krowy – dziewczyn-
ce bardziej smakowało sklepowe. 
Były kury wolno biegające i własne 
jaja ekologiczne. Pierwsza wyprawa 
nastolatki po jajka okazała się total-
ną porażką. Wróciła bez koszyka i 
bez jaj, za to z piórami i słomą we 

włosach. W dodatku stwierdziła, że 
nie wiedziała, że jajka są „wydalane”  
z odchodami i więcej ich jeść nie bę-
dzie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
na naukę dojenia krowy jeszcze sta-
nowczo za wcześnie.

Dzieciaki całą grupą chodziły po 
łąkach, zbierały kwiaty, przy okazji 
uczyły się rozpoznawać zioła. Jedy-
ną osobą użądloną przez osę oczy-
wiście była przyjezdna nastolatka. 
Dziewczynki zaplatały wianki, nieste-
ty panna z miasta tego nie potrafiła. 
Zamiast się nauczyć stwierdziła, że 
nie jest jej to potrzebne i obraziła się 
na wszystkich. Były plenery malar-
skie, lepienie glinianych naczyń, śpie-
wy przy ognisku i wypiekanie chleba  
w piecu. Nawet wycieczka rowerowa 
przerosła możliwości dziewczynki. 
Dzieci śmigały po polnych drogach 
i leśnych ścieżkach, a panna przywy-
kła do szerokich i równych ścieżek 

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
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rowerowych stale się wywracała na 
nierównościach. Wspaniałe wakacje  
z naturą dla nastolatki z miasta okaza-
ły się totalną porażką i udręką.
Po zbieraniu jagód wyglądała jak-
by wpadła w drut kolczasty. Rówie-
śnicy wrócili z pełnymi kobiałkami  
i buziami umorusanymi od owoców, 
dziewczynka z zadrapaniami na całym 
ciele. Były nerwy, płacz i zniechęcenie. 
Po co pleść wianki, po co doić krowy, 
wybierać kurom jajka, zbierać zioła, 
czy brudzić się w glinie? Po co, skoro 
bez wysiłku można to wszystko ku-
pić w sklepie? Nastolatka wróciła do 
domu z przeświadczeniem, że były to 
najgorsze wakacje jej życia. Nie chciała 
nauczyć się niczego nowego. Poddała 
się bez walki gdy okazało się, że jest w 
czymś gorsza niż inni.

Luksusowe dzieci wychowane 
bezstresowo

Staramy się, aby następnemu poko-
leniu żyło się lepiej, dostatniej, wy-
godniej niż nam. To o co musieliśmy 
walczyć, dajemy naszym dzieciom na 
przysłowiowym „talerzu”. Na tym 
między innymi polega postęp. Jednak 
czy nie przesadzamy? Wychowując 
następne pokolenie zapomnieliśmy  
o tym, że bardzo ważną umiejętnością 
w życiu jest pokonywanie przeszkód.

Dziennikarze piszą, że rosną nam 
„Dzieci pierdoły. Hodujemy zom-
bie, które nie wiedzą kim są i dokąd 
zmierzają” (Rafał Drzewiecki, http://
forsal.pl). My do szkoły szliśmy kil-
ka kilometrów na piechotę, czasem 
jeździliśmy na rowerze. Osoby, które 
mieszkały dalej dojeżdżały autobusa-
mi. Teraz większość dzieci do szkoły 
odwożą rodzice. Uczniowie dojeżdża-
jący rowerami lub chodzący do szkoły 
pieszo to rzadkość. W dodatku dość 
często są wyśmiewani. Nie słyszeliśmy 
w dzieciństwie o nietolerancji laktozy 
czy glutenu. Mleko trzeba było pić, 
z kożuchem czy bez. Nie mieliśmy 
uczuleń i biegunek po niemytych owo-
cach. 30 czy

40 lat temu już były pestycydy a rol-
niczy czy sadownicy nie mieli takiej 
świadomości jak dziś. Ekologia nie 
była tak powszechna. Bardzo szkodli-
wy dla środowiska naturalnego pesty-
cyd DDT używany był od początku 
lat 40. do lat 60. XX wieku. Później ze 
względu na szkodliwość został wyco-
fany, a jego użycie zabronione. Całymi 
dniami ganialiśmy po polach, łąkach  

i lesie. Nikt nas nie pilnował, nie zabra-
niał biegać bo się zgrzejemy i zaziębi-
my. Mieliśmy obdrapane kolana, guzy 
na głowach, a niejednokrotnie i pod-
bite oczy. Nasze sprawy załatwialiśmy 
sami, tak jak umieliśmy. Jednak ekipa 
była zgrana, nikomu nic poważnego 
się nie stało i wszyscy wyrośliśmy na 
normalnych, sprawnych ludzi. Potra-
fimy wymienić koło w samochodzie, 
przykręcić żarówkę czy dokonać pro-
stych napraw w starszych modelach 
aut. Współczesna młodzież ma lepsze 
warunki do uprawiania sportu niż my, 
może się lepiej a przynajmniej różno-
rodniej odżywiać. Jednak w porówna-
niu z nami, gdy byliśmy w ich wieku 
wygląda blado. Sporo dzieciaków jest 
otyłych, nie potrafi wykonać najprost-
szych ćwiczeń fizycznych i najzwyczaj-
niej nie ma kondycji. Fakt nie każdy 
musi być sportowcem. My też nimi 
nie byliśmy. Wystarczyła nam w miarę 
równa trawa, dwa kamienie czy cegły, 
albo rzucone tornistry, aby rozegrać 
emocjonujący mecz. Grunt, że była 
piłka. 

Dziś w drużynach zdarzają się „spor-
towcy”, którzy nie potrafią porządnie 
zawiązać korków. Później potykają się 
o sznurowadło i narzekają, że murawa 
nierówna.

Osiągniesz co zechcesz, 
należy Ci się sukces

Dorośli zawsze byli zapracowani,  
w tej kwestii nic się nie zmieniło.

Kiedyś przez to zapracowanie mu-
sieliśmy radzić sobie sami. Mieliśmy 
więcej wolności, ale musieliśmy być 
bardziej odpowiedzialni. Obecnie wy-
chowuje się dzieci w przekonaniu, że 
mogą wszystko, że mają równe szanse, 
że wszystko im się należy. Tymczasem 
nie potrafią poradzić sobie z najprost-
szymi wyzwaniami, z rywalizacją i po-
rażką, a co dopiero z krytyką czy wzię-
ciem odpowiedzialności za innych. 
Naukowcy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie od lat badają 
kondycję fizyczną naszej młodzieży.  
Z ich obserwacji wynika, że 30 lat 
temu dzieciaki były znacznie spraw-
niejsze od ich obecnych rówieśników.

Uczniowie podstawówek z miej-
sca skakali w dal 129 cm, dzisiaj sko-
czą najwyżej metr. Wolniej biegają i 
mają mniej siły. Kiedyś uczeń potrafił  
w zwisie wytrzymać 17 sekund, teraz 
zaledwie 7.

Najdziwniejsze jest to, że sport upra-

wia dziś dwa razy więcej osób niż
20–30 lat temu. Zdaniem psycholo-

gów to syndrom nadmiaru możliwości 
i wynikający z tego brak wytrwałości. 
Młodzież szybko się zraża, wystarczy 
jedno niepowodzenie. Zamiast wy-
trwale walczyć, rezygnują i od razu 
próbują nowych rzeczy. Dużo, ale po 
łebkach. Zdolnej, inteligentnej mło-
dzieży nie przybędzie – twierdzą psy-
chologowie i wyjaśniają, że wszystko 
przez to, że udało się wmówić mło-
dym ludziom, że mogą osiągnąć co 
zechcą. 20 lat temu do szkół z matu-
rą szło najwyżej 30 proc. uczniów po 
podstawówce. 

Dziś wskaźnik ten sięgnął prawie 
90 proc. Mamy wykształconych ludzi 
z dyplomami, niestety bez zdolności, 
umiejętności i pasji.

Nie jesteśmy pępkiem świata

Świat się zmienia, pędzi na złama-
nie karku. Jeśli nie chcemy zostać w 
tyle, musimy dotrzymywać mu kroku. 
Nie, żeby od razu wszystkie nowinki 
i mody bezkrytycznie akceptować, ale 
celem wielu z nich jest ułatwienie na-
szego życia. W tym pośpiechu musimy 
jednak pamiętać o tym, że jesteśmy 
elementem świata, a nie jego pępkiem.

Miłych wakacji w rodzinnym gronie  
i bezpiecznego powrotu do domu ży-
czę. Więcej wolności i samodzielności 
dzieciakom a rodzicom operatywności 
i dumy z celów osiągniętych własnymi 
rękami.

AntyMalkontent
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Sprzedam kosiarkę i kosę spalinową - używane, łuparkę stożkową do drewna z silnikiem 5,5 kW., 
rozdrabniacz do gałęzii - kupiony w Polsce. Tel. 511 289 481
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Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów  Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

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

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

Punkt Caritas mieści się

w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,

czwartki 15.00 – 17.00.

Caritas 
przy Parafii

św. Klemensa 
       w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323ks. Andrzej Wieczorek

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Z radością informujemy, że  
w czerwcu 2016 Sakrament Chrz-
tu przyjęli: Oliwia Włodarczyk,  
Jan Jakowiecki, Michał Tłustowski, 
Hanna Stuczyńska, Ignacy Dębski, 
Kamil Kozłowski, Lena Wiśniews-
ka, Inga Wiśniewska, Kamil Kryński, 
Piotr Aniszewski, Mikołaj Karpiński, 
Tomasz Przewłocki.

Sakramentalny Związek Małżeńs-
ki w czerwcu 2016 zawarły nas-
tępujące osoby: 
Łukasz Adamiak – Angelika Sier-
pińska, Michał Wyszowski – Anna 
Niburska, Damian Mówiński – Alek-
sandra Romaniuk, Michał Nowicki 

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

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 kanaliza-
cyjne (od budynku do studzienki). 

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

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

Opiekunka -doświadczona, dyspozycyjna, wykształ-
cenie pedagogiczne podejmie się opieki na d małym 

dzieckiem (do 3 roku życia) w najbliższej okolicy. 
Referencje. Tel. 730 941 776

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

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

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

Posprzątam biuro, ewentualnie (raz dwa razy 
w tygodniu) dom. Tel. 501 459 129 

– Aneta Pokropek, Piotr Pogorzels-
ki – Justyna Owczarek, Karol Bajer-
ski – Daria Dynarzewska, Przemy-
sław Wawrzyniak – Marta Mohamad,  
Piotr Pilch – Emilia Głowacka.

Z przykrością informujemy, że 
w czerwcu 2016 odeszli z naszej 
Parafii:śp.Jan Ilczuk, śp. Józef  Krebs, 
śp. Józef  Kobyliński, śp. Zbigniew 
Auguściński, śp. Krystyna Goślińs-
ka, śp. Marek Olczak, śp. Ewa Ilczuk, 
śp. Teresa Mielczarek, śp. Czesława 
Kowalska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych  
z naszych rodzin.

Przyjmę pracownika do przyuczenia w zakładzie pogrzebowym 
i kwiaciarni (Nadarzyn).Tel. 22 720 33 69

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

Angielski dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum). Młochów, tel. 510 390 693
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ROBERTS G.D.: Cień góry
Długo oczekiwana kontynuacja 

“Shantaram”. Miliony czytelników 
zafascynowały losy australijskiego 
uciekiniera, który pracował dla bom-
bajskiej mafii fałszerzy dokumentów. 
Teraz musi znaleźć swoje miejsce  
w mieście zła, które żyje według 
zupełnie nowych zasad. Nie może 
opuścić Island City – Karla i fatalna 
obietnica, którą kiedyś złożył, nie 
pozwolą mu na to.

G R Z E G O -
RZEWSKA G.: 
Żniwiarz
Żniwiarz to de-

biutancka po-
wieść Gai Grze-
g o r z e w s k i e j , 
laureatki Nagro-
dy Wielkiego 
Kalibru, jednej  

z najważniejszych twórczyń polskie-
go kryminału, śmiało wykraczającej 
poza ramy tego gatunku; autorki ta-
kich powieści jak Betonowy pałac  
i Kamienna noc.

GROFF L.: Fatum i furia
Najgłośniejsza amerykańska po-

wieść 2015 roku, zachwycił się nią 
Stephen King i Barack Obama. Ży-
wiołowa, zniewalająca, pełna niepo-
koju powieść o miłości i zaślepieniu 
– Fatum i furia jest jak rozsypująca 
się układanka.

SIMONS P.: Sa-
motna gwiazda
Kilka tygodni 
przed wyjazdem 
do college’u Chloe 
z chłopakiem  
i dwójką przyjaciół 
wyrusza na wielką 
europejską wypra- Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

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. 

K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl.Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Propozycje:
wę. Ich celem jest Barcelona, która 
obiecuje romans i tajemnicę. Jednak 
wcześniej muszą przejechać przez kil-
ka miast Europy Wschodniej, by ure-
gulować stary rodzinny dług.

MRÓZ R.: 
Rewizja
Żona i cór-

ka robotnika z 
Ursynowa giną 
tragicznie w nie-
w y j a ś n i o n y ch 
okolicznościach. 
Ich polisa na ży-
cie jest tak duża, 
że towarzystwo ubezpieczeniowe nie 
spieszy się z jej wypłaceniem. Pogrą-
żony w żałobie mężczyzna spodziewa 
się problemów, ale to, co go spotyka, 
przechodzi jego najśmielsze obawy...

FA L C O N E R 
C.: Harem Su-
lejmana
Z m y s ł o w a , 
e m o c j o n u j ą c a 
powieść o ta-
jemnicach hare-
mu Sulejmana 
II Wspaniałego  
i złotej epoce Im-
perium Osmań-

skiego. Międzynarodowy bestseller. 
Powieść o bohaterach serialu „Wspa-
niałe stulecie”.

MEYER D.: 
Cape Town 
Kapitan policji 
Mat Joubert ma 
myśli samobójcze 
po śmierci żony, 
która zginęła na 
służbie jako tajny 
agent. Nowy prze-
łożony nieustan-

nie prawi mu morały, a nawet wysyła 
Jouberta do psychiatry. Wkrótce Mat 
otrzymuje ostatnią szansę, dowódca 
przydziela mu sprawę seryjnego mor-
dercy, który posługuje się stuletnią 
niemiecką bronią. Kiedy ginie trzeci 
mężczyzna, w Kapsztadzie wybucha 
panika.
 
YANAGIHARA 
H..: Małe życie
Światowa sensacja 
literacka! Zachwy-
cająca powieść o 
przyjaźni poddanej 
ogromnej próbie. 
Oto historia życia 
czterech przyjaciół 
– o ich niełatwym 
dojrzewaniu, ogromnych sukcesach, 
bolesnych wyborach i tyranii pamięci, 
od której nie sposób czasem się uwol-
nić… To również opowieść o jednym 
z najbardziej fascynujących miast 
świata – Nowym Jorku – który jest 
piątym, równorzędnym bohaterem 
tej olśniewającej książki.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

LATO w NOK
Akcja „LATO W NOK”- to trzyty-

godniowe wakacyjne szaleństwo!
„Lato w NOK” niezmiennie cieszy 

się dużym zainteresowaniem dzie-
ci. Jak zwykle program obfitował we 
wszelkiego rodzaju zajęcia. 

W tym roku w ramach zajęć pla-
stycznych uczestnicy mogli wykonać 
niezwykłe, gliniane miski, „pobawić” 
się masą solną, ułożyć fantastyczne 
obrazki ze specjalnych koralików do 
prasowania. Jednak hitem okazało się 
tworzenie lalek z rajstop i bawełnia-
nych skarpetek.

Ponadto dzieci uczestniczyły w za-
jęciach sportowych. Były to m. in. 
sztafeta, skok w dal, biegi. Wśród 
chłopców największym powodzeniem 
cieszyła się piłka nożna.. no w końcu 
to był czas EURO!  

Oprócz wspomnianych zajęć sporto-
wych i plastycznych były także zabawy 
integracyjne, oraz konkursy z nagro-
dami.

Tradycyjnym już elementem  „LATA 
W NOK” są wycieczki.

Zwiedziliśmy plan filmowy „Karba-
la” w Wytwórni Filmów Dokumental-
nych  i Fabularnych w Warszawie. Mo-
gliśmy dwukrotnie poskakać w parku 
trampolin Hangar 646, jak również 
poszaleć w sali zbaw Eldorado.

Jednakże wycieczkowym „numerem 
jeden” okazał się Dino Park w Koła-
cinku. Zobaczyliśmy modele dinozau-
rów w skali 1:1. Dowiedzieliśmy się 
czym się żywiły, co było charaktery-
styczne dla ich zachowania.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej 
rzeczy: przez te trzy tygodnie pano-
wała fantastyczna, koleżeńska atmos-
fera, a ta była możliwa tylko dzięki tak 
wspaniałym uczestnikom! Dziękuje-
my! No i cóż… do zobaczenia zimą!

Dziękujemy Pani Dorocie Marchwic-
kiej za wspaniałe poprowadzenie zajęć 
tworzenia lalek ze skarpet i rajstop! 

Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Rada Sołecka i Sołtys Wolicy

  zapraszają na

„Pożegnanie lata”
27 sierpnia 2016r. w godz.17.00 - 23.00

(boisko przy przedszkolu w WOLICY)
W programie: 17.00 – 19.30 - pokazy rycerskie, 19.45 – koncert  zespołu 

JORRGUS, 20.50 – dyskoteka z DJ
Poza tym: turniej pingpongowy, malowanie buziek, grill i inne atrakcje

Od godz. 15.00 – dmuchańce dla dzieci
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

UWAGA: zapisy na zajęcia NOK – od 12 września 2016 r.

II edycja biegu charytatywnego 
„POBIEGNIJ Z NAMI PO SPRAWNOŚĆ” 

Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” wraz z przyjaciółmi 
organizuje bieg charytatywny „Pobiegnij z nami po sprawność”, który odbędzie się 

10 września 2016 roku na stadionie GOS w Nadarzynie 
Stowarzyszenie ”Szlakiem Tęczy” od 2009 roku wspiera osoby niepełnosprawne z Nadarzyna i okolic. Stowarzyszenie zostało założone przez rodziców 

dzieci niepełnosprawnych, którzy wykorzystują własną wiedzę, doświadczenie i energię by tworzyć inicjatywy wyrównujące szanse na rozwój niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych. Organizacja realizuje swój cel poprzez umożliwianie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspieranie i aktywizowanie rodzin osób 
niepełnosprawnych, szkolenia, warsztaty, spotkania z psychologiem. Jedną z wielu zeszłorocznych inicjatyw Stowarzyszenia  „Szlakiem Tęczy” była organizacja 
I edycji biegu charytatywnego „Pobiegnij z nami po sprawność”, w której udział wzięły pełnosprawne i niepełnosprawne dzieci oraz dorośli. 

Na terenie stadionu GOS w Nadarzynie gościliśmy ok. 100 biegaczy i kibiców. Urokliwe tereny lasu nadarzyńskiego, piknikowe smakołyki, dmuchany 
zamek, zajęcia fitness, możliwość przejechania się samochodem ciężarowym, satysfakcja ze wspierania akcji charytatywnej oraz podium, medale i nagrody to 
tylko niektóre z atrakcji zeszłorocznej imprezy. Fundusze zebrane z opłat startowych zostały wykorzystane przy organizacji warsztatów wakacyjnych dla 
podopiecznych Stowarzyszenia. 

Zachęceni sukcesem i pozytywnym odbiorem poprzedniej edycji, członkowie Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” postanowili wraz z przyjaciółmi zorganizować 
II edycję biegu charytatywnego „Pobiegnij z nami po sprawność”. 

W tym roku program imprezy obejmuje: bieg dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych na 1 km na stadionie GOS w Nadarzynie, bieg (lub spacer) 
otwarty dla wszystkich chętnych na 3 km, którego główna część prowadzi przez teren lasu nadarzyńskiego, bieg otwarty dla wszystkich chętnych na 
10 km, z trasą przez teren lasu nadarzyńskiego. Ponadto, w ramach pikniku rodzinnego planowane jest przygotowanie placu zabaw dla dzieci, zajęć  
fitness, przekąsek piknikowych oraz innych atrakcji dostępnych dla wszystkich Mieszkańców Gminy i Gości. 

Fundusze zebrane podczas biegu charytatywnego zostaną przeznaczone na wyposażenie nowej sali do zajęć rehabilitacyjnych. Zapisy na stronie 
http://www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl/.  Więcej informacji na facebook.com/stowarzyszenieszlakiemteczy oraz http://www.szlakiemteczy.arzyn.pl/
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S P O R T

GLKS 
Nadarzyn

Sukces sportowy to wypadowa wielu 
składników, wśród nich podstawo-
wym elementem jest systematyczna 
i ciężka praca treningowa, motywacja 
oraz ... tak ważny ŁUT szczęścia. Jak 
ważny jest ten ostatni składnik prze-
konała się nasza drużyna startująca  
w Częstochowie w dniach 7-10 lipca 
w Mistrzostwach Polski mini-siat-
kówce w kategorii „trójek”. Wydawa-
łoby się, że dziewczęta wraz z trenerem 
zrobiły wszystko co było można, aby 
sięgnąć po upragniony medal. Byli 
wspaniale zmotywowani, ciężko pra-

cowali przez cały sezon, dziewczęta 
zrobiły ogromne postępy, nie dały 
złamać się chorobom i kontuzjom, 
które ich systematycznie trapiły, od-
nosiły sukcesy w licznych kontrolnych 
turniejach oraz wywalczyły po drodze 
tytuł Mistrzyń Mazowsza. Jednak  
w ostatnim najważniejszym w sezonie 
turnieju zabrakło szczęścia. GLKS 
po pewnym wygraniu grupy elimi-
nacyjnej w drugiej rundzie trafił do 
„grupy śmierci” z ekipami z Bytomia 
i Gedanii Gdańsk. Po przegranych 
meczach z Bytomiem 1-2 i Gdań-
skiem 0-2 w setach Kinga i trzy Julki 
nie awansowały do finałowej 16-stki. 
Były łzy, smutek i żal. Rywale awan-
sowali dalej i zdobyli medale: Gedenia 
brąz, a Bytom złoto. Nasze młode za-

wodniczki pokazały cha-
rakter i walczyły do końca  
o 17 miejsce, które zdoby-
ły nie tracąc seta. Sukces 
może mieć wiele twarzy.

Skład drużyny:
Kinga Wrońska - kapi-
tan, Julia Głodek, Julia 
Kielak, Julia Brzecz-
kowska; trener Damian 
Krzemiński.

Dariusz Zwoliński

Mistrzostwa Polski
- w mini siatkówce

 - piłka siatkowa
PRZYGOTOWANIA 

DO NOWEGO SEZONU
Od połowy lipca sekcje: siatkówki 

oraz tenisa stołowego szlifują formę 
do nowego sezonu na obiektach CTS 
w Nowej Rudzie. 
Podczas obozu młodzi sportow-

cy poza zajęciami treningowy-
mi uczestniczyli w kilku zajęciach  
w pobliskim klubie fitness, gdzie pod 
okiem specjalistów pracowali nad wy-
trzymałością. 

Ponadto obie grupy odbyły wycieczki 
do: Skalnego Miasta (Czechy), Szcze-
lińca Wielkiego, Radkowa, Kłodzko - 
park miniatur. 
Obóz zakończy się 31 lipca br. 

Damian Krzemiński 

Basia Zakościelna 
powołana do Kadry Juniorek

Była zawodniczka GLKS Nadarzyn 
Barbara Zakościelna (obecnie LTS 
Legionowo) otrzymała powołanie 
na zgrupowanie Kadry Narodowej 
Juniorek do Zakopanego, które od-
będzie się na przełomie lipca i sierp-
nia. Wierzymy, że jest to kolejny krok  
ku wielkiej karierze sympatycznej  
i bardzo pracowitej młodej przyjmu-
jącej. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Zapraszamy 
na stronę klubu

www.glksnadarzyn.pl 
oraz profil

na facebooku
Fot. Z drużyną z Ełku. Nadarzynianki 
wraz z trenerem - z prawej 

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, godziny do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
1.   Ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez M. Herczyka, tel. 500 018 452.
2.    Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
3. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

uzgodnienia). Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

 - tenis stołowy
Zgrupowanie

 sportowe 
w Nowej Rudzie

 
 Najmłodsi adepci sekcji tenisa sto-
łowego GLKS Nadarzyn (na fot.obok 
wraz z trenerami) przygotowują się do 
nowego sezonu podczas obozu trwa-
jącego od 15.07-25.07.2016 r.

 Magdalena Milczarek

Sukces juniorek
Wiktoria Ziemkiewicz wywalczy-

ła brązowy medal w Mistrzostwach 
krajowych Zrzeszenia LZS w kate-
gorii juniorek. 

VI miejsce w tej kategorii zajęła 
Ania Wereszczaka. 

Zawody zostały rozegrane w Ple-
szewie.

na podst. www.glksnadarzyn.pl

Turniej brydżowy
13 sierpnia 2016, odbędzie sie XV, jubileuszowy turniej o Puchar 

Wójta Gminy Nadarzyn. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
O godz 10:00 turniej na zapis maksymalny o 15:00 drugi, na zapis meczowy tzw. 

IMPy. Turnieje o puchar wójta Nadarzyna od początku włączone są w cykl Grand 
Prix Mazowsza. Udział w turnieju gwarantuje grę przeciwko graczom z najwyż-
szych miejsc w krajowym i międzynarodowym rankingu. 

Jacek Kwiatkowski

Fot. arch. GLKS
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NOK w obiektywie
- LATO w NOK

Dino Park

Hangar 646

Zajęcia plastyczne

Wycieczka do Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

zaPARKuj w Młochowie 
Koncert 10 lipca - kwartet smyczkowy ESPRESSO


