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Z ostatnich Sesji...
W dniu 30 października 2013 roku odbyła się XXXVII 

Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli 
następujące uchwały:

Uchwała Nr XXXVII/382/2013 w sprawie nadania na-1. 
zwy ulicy we wsi Rozalin (Żytnia). Tak nazwana zo-
stała droga, składająca się z działek gminnych nr ewid. 
48/17 i 49/2 i działki prywatnej nr ewid. 48/5.
Uchwała Nr XXXVII/383/2013 w sprawie wyrażenia 2. 
zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesy-
łu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Nadarzyn.
Uchwała Nr XXXVII/384/2013 w sprawie zatwierdze-3. 
nia projektu POKL.09.01.02-14-006/13 „Dać szansę na 
przyszłość”.  
Uchwała Nr XXXVII/385/2013 w sprawie zmian w bu-4. 
dżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Nastąpiły zmiany 
w planie dochodów, które zmniejszone zostały o kwotę 
15.685,80 zł, z tego: zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 457.281 zł w tym: dotacje na zadania zleco-
ne z zakresu opieki społecznej oraz dotacje na zadania 
własne gminy, a także z zakresu oświaty i wychowania, 
edukacyjnej opieki wychowawczej oraz opieki społecz-
nej; dochody własne gminy (usługi, odsetki, opłaty). 
Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 472.966,80 
zł w tym: dotacje celowe w ramach programów finan-
sowych z udziałem środków europejskich oraz dochody 
własne gminy (usługi, odsetki, opłaty). Zwiększenie wy-
datków o kwotę ogółem 232.444,48 zł, z tego: wydatki 
jednostek budżetowych – minus 136.358,98 zł dotacje 
na zadania bieżące – plus 361.683,01 zł świadczenia 
na rzecz osób fizycznych – plus 234.350 zł wydatki na 
programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – minus 1.072 zł; zmniej-
szenie wydatków majątkowych o kwotę 226.157,55 zł  
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 226.157,585 zł. 
Zwiększa się przychody budżetu Gminy Nadarzyn  
o kwotę 248.130,28 zł z tytułu wolnych środków, o któ-
rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wolne środki 
w całości przeznacza się na finansowanie rozchodów 
budżetu.
Uchwała Nr XXXVII/386/2013 w sprawie zmiany Wie-5. 
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Treść wszystkich podjętych uchwał znajdują się na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.nadarzyn.pl

red. 

Ważne sprawy na bieżąco…
Inwestycje:

- W dniu 25 października br. miało miejsce uroczyste otwar-
cie nowego oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki 
Publicznej Gminy Nadarzyn, który znajduje się w wyre-
montowanych i przystosowanych do celów bibliotecznych 
pomieszczeniach po USC przy Pl. Poniatowskiego 42 (ar-
tykuł str. 23 WN). 
- Kompleks oświatowy w Ruścu: od kilku tygodni trwają 
prace przy budowie zespołu szkół. Zadanie realizuje firma 
ROSA - BUD S.A., która zaoferowała najkorzystniejsze 
warunki finansowe za zrealizowanie zadania w systemie 
„zaprojektuj i buduj”. Umowę podpisano w dniu 4 czerw-

ca br. W październiku przeprowadzono postępowanie 
przetargowe dla wyłonienia firmy sprawujacej nadzór nad 
robotami. Wygrała je firma PHIN Inwestycje sp. z o.o. z 
Łodzi. Roboty ruszyły, bardzo szybko pojawiły się zarysy 
sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Udało się wyko-
nać przyłącze elektryczne na potrzeby budowy, co pozwoli 
na uruchomienie znajdujących sie na budowie dźwigów. 
Wykonywana jest też przebudowa gazociągu zlokalizo-
wanego w obrębie fundamentów szkoły podstawowej. 
Wykonawca robót zweryfikował złozony wcześniej harmo-
nogram rzeczowo - finansowy tak, aby lepiej odpowiadał 
założeniom budżetowym zamawiającego.

- Remont i modernizacja parku – „Skwer przy ul. Lipowej 
w Nadarzynie” – zostało wydane pozwolenie na użytkowa-
nie - I etapu części sportowej; II etap inwestycji tj. część 
rekreacyjna zgodnie z zawartą umową ma zakończyć się do 
dnia 31 października 2014 r. 
 - Izba Pamięci OSP Nadarzyn – prace budowlane zostały 
zakończone (fot. poniżej - od zewnątrz); 

- prace budowlane  przy placach  zabaw w ramach rządowego 
programu “Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej oraz przy Szkole Podstawowej  
w Młochowie zostały zakończone i odebrane, w najbliższym 
czasie odbędą się kontrole ze strony Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 
- Przebudowa ulicy Karola Łoniewskiego w Kajetanach – umo-
wa została zawarta z wykonawcą, termin zakończenia robót do 
dnia 15.05.2014 r.
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego: ulica 
Wiklinowa w Urzucie, ulica Porzeczkowa w Strzeniówce, ulica 
Przepiórki w Szamotach – umowy zostały zawarte z wykonaw-
cą, termin zakończenia robót do dnia 15.05.2014 r.
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – rozpoczęły się 
doraźne prace związane z remontami nawierzchni bitumicznych. 
- Remont nawierzchni w Parolach, w Nadarzynie  
ul. Turystyczna i  w Strzeniówce ul. Jeżynowa – na etapie 
sprawdzania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. 
- Dostawa 5000 ton tłucznia kamiennego i 5000 ton tłucznia 
betonowego – zostało ogłoszone postępowanie przetargowe; 
termin składania ofert do dnia 5.12.2013 r. 

Referat Inwestycji

Plac budowy w Ruścu
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Stop manipulacjom!
   Wobec ostatnich, bulwersujących wydarzeń mających 

miejsce w naszej gminie, zadaję sobie pytanie, co inspiru-
je ludzi i jaki wspólny cel łączy grupę osób o tak różnych 
poglądach na życie, aby tak skutecznie wspólnie manipulo-
wać społeczeństwem i zakłamywać rzeczywistość. 

Zadaję sobie również pytanie czy warto reagować na 
kłamstwa i manipulacje? Przecież  po  pewnym czasie 
prawda „bierze górę”, a ludzie kierując się własnym zdro-
wym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym, sami wy-
rabiają sobie zdanie na poszczególne sprawy. Po co tracić 
czas na „walkę z wiatrakami” skoro bardziej efektywne jest  
skoncentrowanie się na realnych codziennych sprawach i 
zadaniach m.in. budowie szkoły w Ruścu, nowych dróg w 
gminie, rozbudowie i budowie kanalizacji, na wielu innych 
bardzo potrzebnych inwestycjach. Na sprawnym funk-
cjonowaniu urzędu i pracy na rzecz mieszkańców gminy. 
Niestety, w każdym z nas jest jakaś granica wytrzymałości 
na zakłamanie, po której przekroczeniu emocje biorą górę. 
Z mojego punktu widzenia ta granica została przekroczona.

Już od kilkunastu miesięcy w naszej gminie prowadzo-
na jest świadoma kampania oszczerstw i pomówień. To nie 
kwestia przypadku, że już właśnie wtedy ukazały się anoni-
mowe paszkwile, mające na celu nie tylko podważyć zaufa-
nie do władz lokalnych, ale również niszczyć nas w każdy 
możliwy sposób (cytat z portalu internetowego: „trzeba 
ich prześladować na wszelkie możliwe sposoby, a przede 
wszystkim ich rodziny bliższe i dalsze”). 

Ile trzeba mieć w sobie cynizmu  i  nienawiści do lu-
dzi, aby sięgać do takich metod działania, zasłaniając się 
przy tym szczytnymi celami walki o dobro społeczeństwa. 
Dlaczego piszę metod działania? Bo to systematyczne, 
zorganizowane i przemyślane działania na wielu płasz-
czyznach, w tym dziesiątki anonimowych donosów do 
różnych instytucji i służb (NIK, prokuratura, CBA, CBŚ, 
Urząd Skarbowy, PINB, Urząd Marszałkowski, Urząd 
Wojewódzki, itp.). Oczywiście można, a nawet trzeba po-
wiadamiać odpowiednie służby, gdy ma się nawet cień wąt-
pliwości, co do działań jakiegokolwiek podmiotu, ich zgod-
ności z prawem. Natomiast nie można akceptować takiego 
stylu działania, gdy donosiciel z premedytacją robi to tylko 
po to (angażując w to „po drodze” dziesiątki ludzi i prze-
różne instytucje),  aby uporczywie nękać „oskarżanego”, 
zdając sobie sprawę z tego, że w tym co na niego donosi nie 
ma nawet cienia prawdy.   

Taki system anonimowych donosów  funkcjonuje już od 
pewnego czasu. Gmina kontrolowana jest w wyniku dono-
sów, po czym kontrolerzy sporządzają pozytywną ocenę z 
kontrolowanego zakresu, czasami z jakimiś drobnymi uwa-
gami, które wyrwane z kontekstu, z premedytacją interpre-
towane są w negatywny sposób. 

Z systemem anonimowych donosów korespondują ano-
nimowe ulotki  i „paszkwile”, pod którymi nikt nie ma od-
wagi się podpisać. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Za 
kłamstwa i pomówienia odpowiada się przed sądem, często 
w formie kary finansowej (a jak historia wskazuje w tym 
względzie, sprawiedliwość potrafi przyjść nawet po latach, 
o czym niektórzy przekonali się na własnej skórze). 

Kolejną metodą manipulacji jest rozpowszechnianie 
anonimów w intrenecie. Polega ona na tym, aby stworzyć 
„chwytliwy” temat, często treścią balansujący na pograni-

czu prawdy. Następnie pod nim, najczęściej w oderwaniu od 
wątku merytorycznego, anonimowo umieścić jak najwięcej 
inwektyw, kłamstw i pomówień, zasłaniając się wolnością 
słowa i brakiem możliwości kontroli wpisów.

Cały system rozpowszechniania anonimów jest spo-
sobem nieczystej walki opartej na najniższych ludzkich 
pobudkach odnoszących się do taniej, kłamliwej sensa-
cji pozbawionej merytorycznych argumentów. Nie ma on 
nic wspólnego z dbałością o dobro lokalnej społeczności. 
Bowiem poprzez takie działania społeczność lokalna zosta-
je skłócona, podzielona i wprowadzona w błąd. 

Próba walki z tym zjawiskiem jest bardzo trudna i czę-
sto już na początku drogi skazana na niepowodzenie. Gdy 
zaczyna się bowiem odpowiadać na kłamstwa, próbując je 
zdementować, to oprócz tego, że naraża się na zarzut, że w 
takim razie „coś w tych kłamstwach jest na rzeczy”, daje 
się również argument do następnych absurdalnych ataków. 
Utwierdza się autorów anonimowych paszkwili w przekona-
niu, że kształtują opinię na dowolny temat, nie ponosząc przy 
tym żadnej odpowiedzialności za swoje kłamliwe słowa.

Pomimo świadomości tego stanu rzeczy, czasami jed-
nak emocje zwyciężają nad rozsądkiem. Skutkiem tego 
w pierwszym odruchu, po pojawieniu się  pierwszego 
„paszkwila”, na sesji Rady Gminy odczytałem oświad-
czenie, w którym odniosłem się do wszystkich zawartych 
tam kłamstw (czyli całego tekstu, który mnie dotyczył). 
Sądziłem, że udowadnianie,  że „nie jest się wielbłądem” 
ma jakikolwiek sens. Moje przedstawianie „czarno na 
białym” dokumentów, dochodów, wydatków, majątku, 
wyjazdów, procedur przetargowych, kontroli skarbowej 
itp. było tylko wodą na młyn dla dalszych  manipulacji.  
Za kilka miesięcy scenariusz się powtórzył. Ze zdwojoną 
siłą i bezwzględnością zostałem obrzucony następną porcją 
kłamstw i inwektyw, bo przecież tu nie chodziło o prawdę, 
lecz o psychiczne znęcanie się w tym przypadku m.in. na 
mnie. Niestety również niejako przy okazji „oberwało” się 
innym ludziom, w tym także w ogóle nie zaangażowanym 
w działalność  gminy.    

Z przykrością muszę stwierdzić, że w jakimś psycholo-
gicznym względzie autorzy tych metod w pewnym stop-
niu osiągnęli cel. Budząc na bazie fałszywych informacji 
niezdrową sensację i zainteresowanie swoją działalnością 
spowodowali, że niektóre oszczerstwa dalej żyją „swoim 
życiem” i podważają zaufanie oraz autorytet do władz lo-
kalnych. Myślę, że dlatego nadal powielane jest takie postę-
powanie.  Nie sposób nie odnieść wrażenia, że w tej grupie 
osób każdy ma konkretne „zadania do wykonania”. I jestem 
przekonany, że w najbliższym czasie ujrzymy następne  
efekty takiej „kreciej roboty”.   

Jednym z najbardziej chwytliwych społecznie tematów, 
który jest maksymalnie eksploatowany i manipulowany, 
to oczywiście temat sortowni firmy Hetman przy ulicy 
Turystycznej. Nikogo przecież nie trzeba przekonywać, 
że odpady komunalne mogą nieść ze sobą potencjalne za-
grożenie, chociażby już na podstawie nieprzyjemnego za-
pachu. W momencie, gdy firma rozpoczęła modernizację 
i rozbudowę swojego zaplecza technologicznego, nasiliła 
się kampania dezinformacji i wykorzystania tego faktu do 
własnych - niestety politycznych, a nie merytorycznych - 
celów. Na podstawie dokumentów dostępnych w urzędzie 
gminy, a nie jako „obrońca” firmy (co jest mi złośliwie 
przypisywane), przytoczę następujące fakty: firma Hetman 
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Projekt systemowy 
„ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ”
    We wrześniu 2013 r. ruszyła kolejna edycja warsztatów pro-
jektu systemowego „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowane-
go w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w projekcie zostało 
wytypowanych 8, a następnie zakwalifikowanych 6 osób, które 
korzystają z pomocy GOPS. Jego celem jest aktywna integracja 
poprzez kompleksowy program szkoleniowo - doradczy. W cyklu 
spotkań realizowane są warsztaty kompetencji psychospołecz-
nych, stylizacji i wizażu, doradztwa zawodowego oraz grupowa 
terapia psychologiczna. 
   W dniach 5-6.10.2013 r. grupa uczestników projektu wraz z 
dziećmi, osobami z najbliższego otoczenia, pracownikiem so-
cjalnym oraz koordynatorem projektu – kierownikiem GOPS 
wzięli udział w wycieczce do Inwałdu – Wadowic – Kalwarii 
Zebrzydowskiej – Krakowa.
    Projekt ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych i wy-
chowujących niepełnosprawne dzieci. Mamy nadzieję, że zdobyta 
wiedza i kompetencje pozwolą tym osobom lepiej stawiać czoła 
trudnościom dnia codziennego. 

Agata Wodejko 
- Pracownik socjalny 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie 

od ubiegłego roku posiada decyzję Starosty na przyjęcie 
160 tys. ton odpadów komunalnych, w tym na kompo-
stowanie  60 tys. ton odpadów rocznie. Posiada także 
decyzję Marszałka Sejmiku Mazowieckiego na tzw. in-
stalację RIPOK. Bez żadnej modernizacji, czy też roz-
budowy może te ilości przyjmować, sortować i kompo-
stować. Warunki technologiczne umożliwiają jej to bez 
żadnych dodatkowych pozwoleń (tak stanowi prawo, a 
nie wójt). Te fakty były omawiane na spotkaniu kilka 
miesięcy temu i „zainteresowani” o nich doskonale wie-
dzą. Wiedzą, że problem nie tkwi w ewentualnej rozbu-
dowie, czy też modernizacji tej sortowni, ponieważ to i 
tak nie zmieni posiadanej przez nią ilości przerobu.  

Dlaczego więc ten wątek jest tak szeroko nagłaśniany 
i eksploatowany? Łatwo jest wmówić społeczeństwu, że 
poprzez modernizację zakładu Nadarzyn stanie się wiel-
kim „śmieciowiskiem”, a także fałszywie przedstawić, że  
gmina „zgodziła” się na taką rozbudową, przez co sprzyja 
firmie i działa wbrew społeczeństwu. Pomimo tego, że 
autorzy tej tezy wiedzą, że gmina wnioskuje o przeprowa-
dzenie stosownych kontoli w  firmie, że przeprowadziła 
pomiar natężenia ruchu, zaproponowała jej przeprowadz-
kę poza teren gminy Nadarzyn i podjęła wiele innych 
działań zmierzających do wyjaśnienia zgłaszanych przez 
mieszkańców uwag.  

Należy przy tym zaznaczyć, że ani wójt, ani starosta, 
wojewoda, czy komisarz nie może „zlikwidować” ani 
nawet zawiesić działalności firmy, która działa zgodnie  
z prawem, w której po przeprowadzonych kontrolach 
różne instytucje nie znalazły podstaw do wstrzymania 
jej działalności. 

Nie jest również dla tej grupy ludzi wygodne podanie 
faktu, że ta rozbudowa, a de facto modernizacja, zmniej-
szyłaby emisyjności, które już istnieją. W tej sytuacji 
protestowanie jest co najmniej nielogiczne, a nawet para-
doksalne. Jednak nośność tematu i „łatwość” manipulo-
wania nim spowodowała, że ciągle jest podtrzymywana 
teza, że walka i protest mają na celu ograniczyć  przerób 
sortowanych odpadów. Co więcej, mają zlikwidować 
„śmieciowisko”, które nie istniało i nie może istnieć w 
tym miejscu.

Od lipca br. wszedł nowy system odbioru odpadów 
komunalnych, który funkcjonuje w całym kraju. Gminy 
podpisały umowy bezpośrednio z odbiorcami odpadów. 
W tym nowym systemie działa również firma Hetman. 
Możemy sami zweryfikować jak nieprawdziwe są wy-
snute przez grupę osób katastroficzne wizje „śmiecio-
wiska w centrum” Nadarzyna, z gigantycznymi korka-
mi ciężarówek na rondzie. Obecnie trudno już ludziom  
wmówić „śmieciowisko w centrum Nadarzyna”, a więc 
teraz mieszkańcy są przekonywani, że planowana mo-
dernizacja i rozbudowa do takiej wizji ma doprowadzić.  

W tym temacie wypowiedziało się również 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Decyzja 
KOA/1792/Oś/13 z dnia 17 października 2013 r.), które 
stwierdziło, cytuję: „(...) Jak wynika z karty informa-
cyjnej emisja gazów i pyłów wprowadzonych do po-
wietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie nie 
spowoduje przekroczeń dopuszczalnych wartości stę-
żeń zanieczyszczeń w powietrzu. Analiza akustyczna 
również wykazała, że poziomy dopuszczalne hałasu 
na terenach sąsiednich będą dotrzymane. 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że przedmiotowa 
inwestycja nie będzie oddziaływać na nieruchomości skar-
żących (...)”.

 W zdecydowany sposób sprzeciwiam się prowadzonej od 
kilkunastu miesięcy napastliwej i kłamliwej nagonce, desta-
bilizującej funkcjonowanie urzędu i całej gminy oraz wpro-
wadzającej dezinformację i niezgodę pomiędzy jej  mieszkań-
ców.  

Ponadto chciałbym podkreślić, że wszystkie dokumenty 
oraz informacje źródłowe, na temat decyzji w sprawie firmy 
Hetman jak i w innych prowadzonych przez urząd sprawach – 
dostępne są w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

 Tomasz Muchalski
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn 
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Święto Odzyskania Niepodległości  

 SP im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu
Jest taki dzień w listopadzie, kiedy szczególnie przypomina-

my sobie o wolności naszego kraju. Ten dzień to 11 listopada. 
Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przez 123 lata 
Polacy bardzo tęsknili za wolnością. Droga, która do niej wio-
dła, była bardzo długa i naznaczona cierpieniem.  

W naszej szkole tegoroczna akademia z okazji rocznicy odzy-
skania niepodległości odbyła się 12 listopada. Był to dzień wy-
jątkowy, ponieważ gościliśmy szczególną osobę, która walczyła 
o to żebysmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce. Naszym gościem 
honorowym był pan porucznik Tadeusz Świercz. 

Akademię przygotowali uczniowie z kl. III – VI po opieką 
nauczycieli: K. Łukasik (oprawa muzyczna), M. Woźniak i M. 
Szmel (całość) oraz A. Bajnóg (dekoracja), M. Mlekicki (sprzęt 
nagłaśniający). Podczas recytacji tekstów rozbrzmiewały me-
lodie i pieśni patriotyczne. Przypominały one burzliwą histo-
rię naszego kraju i drogę do niepodległości. Akademia została 
nagrodzona dużymi brawami i bardzo podobała się wszystkim 
zgromadzonym. Widać było wkład pracy i zaangażowanie jakie 
włożyli w jej przygotowanie uczniowie. 

Nasz gość honorowy po akademii zwrócił się do uczniów 
dziękując im za pamięć o tak ważnym wydarzeniu. Powiedział 
co dziś oznacza bycie patriotą. To nie tylko kochanie ojczyzny, 
ale też praca dla niej każdego dnia i poświęcenie. Wspomniał 
również o swojej walce o wolną Polskę. W jego mniemaniu 
nie było to nic wielkiego - oczywisty obywatelski obowiązek. 
Podziękował również dyrektorowi i nauczycielom za to, że 
krzewią patriotyzm. Cyt.”Spoczywa na Państwu olbrzymia od-
powiedzialność.  To od Was zależy jakie będą kolejne pokolenia. 
Pamiętajcie o tym...”                   

Na zakończenie uczniowie wręczyli Panu Tadeuszowi 
Świerczowi pamiątkowy dyplom i kwiaty.         

Maciej Szmel - nauczyciel SP Kostowiec

W Gminie Nadarzyn tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości, rozpoczęła uroczysta Msza święta odprawiona 
w intencji Ojczyzny przez ks. Andrzeja Wieczorka – proboszcza 
parafii oraz wikarego ks. Jarosława Kuśmierczyka w kościele 
pw. św. Klemensa w Nadarzynie. Po zakończeniu nabożeń-
stwa młodzież ze Szkoły Podstawowej im. W. Doroszewskiego 
w Nadarzynie zaprezentowała okolicznościowy program ar-

tystyczny. Następnie jak co roku odbył się przemarsz na ry-
nek w Nadarzynie pod krzyż z popiersiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie honorową wartę pełnili miejscowi harcerze 
oraz żołnierze z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.   
  Tam, w otoczeniu pocztów sztandarowych szkół i organi-
zacji działających na terenie gminy, miało miejsce złożenie 
wieńców przez m.in.: przedstawicieli władz samorządowych 
powiatu pruszkowskiego i Gminy Nadarzyn, harcerzy, straża-
ków, Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, partii politycz-
nych, organizacji społecznych oraz placówek oświatowych.  
95. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości była dosko-
nałą okazją do przypomnienia historycznej drogi, jaką przebyło 
państwo polskie do wolności. Krótki zarys historyczny, dotyczą-
cych tamtego okresu zaprezentował p. Jarosław Wołkowycki.  
Symboliczna wiązanka złożona została także przez przedsta-
wicieli władz Gminy Nadarzyn pod znajdującym się także na 
Pl. Poniatowskiego obelisku poswięconym poległym w la-

tach 1914 - 1920 (fot. powyżej - od lewej Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy - Włodzimierz Wiśniewski, Zastępca Wójta Gminy  
 - Tomasz Muchalski, Wójt Gminy - Janusz Grzyb).

Na Pl. Poniatowskiego można było również skosztować żoł-
nierskiej grochówki. Natomiast w Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury uczerstniczyć w koncercie Orkiestry OSP Nadarzyn pod 
dyrekcją Mirosława Chilmanowicza.   

   
                                                                                                 red.                                                                                                                                          

SP  Młochów
W piątek 8 listopada br. w Szkole Podstawowej w Młochowie 

odbył się uroczysty apel z okazji 95. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uczniowie należący do koła teatralnego  
i chóru zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, przeplatany 
pieśniami patriotycznymi tematycznie nawiązującymi do 11 li-
stopada. Młodzi artyści byli bardzo przejęci występem, gdyż to 
bardzo ważna dla Polaków data. Inscenizację oglądało się z przy-
jemnością, o czym zaświadczyły gromkie oklaski na zakończenie 
występu. W niedzielę 10 listopada, w przeddzień rocznicy dzyska-
nia przez Polskę niepodległości, dzieci zaprezentowały program 
artystyczny mieszkańcom Młochowa zebranym na niedzielnym 
nabożeństwie w kościele parafialnym. 

Samorząd Uczniowski SP Młochów

Fot. arch. szkoły
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nia praw miejskich Nadarzynowi – z krótkim zarysem historii 
Nadarzyna i podziękowaniami skierowanymi do wszystkich 
mieszkańców. Składając wyrazy uznania osobom wyróżnionym 
jubileuszowym medalem powiedział m.in: (...) bez blasku fleszy,  
w codziennym życiu udowadniacie jak wiele dobrego można 
zrobić dla drugiego człowieka i swojej małej ojczyzny. To dzię-
ki Waszemu bezinteresownemu zaangażowaniu, ofiarnej pracy, 
otwartemu sercu na potrzeby innych, nam wszystkim łatwiej 
jest żyć w tych trudnych czasach. W dobie krzykliwych haseł, 
sporów Kto jest większym patriotą, taka Wasza postawa, praca  
u podstaw i zmagania z realnymi problemami zwykłych ludzi 
zasługuje na szczególny szacunek (...)”.

Nastepnie wręczono dyplomy i jubileuszowe medale za 
zaangażowanie w działalność społeczną przyczyniającą się do 
rozwoju Nadarzyna i całej gminy. 

Podczas  uroczystości Samorząd Gminy Nadarzyn uhono-
rował Laurami Samorządowymi: JE Kardynała Kazimierza 
Nycza, Wicepremiera Rządu RP Janusza Piechocińskiego, 
Profesora Henryka Skarżyńskiego, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika. Wicepremier Rządu RP 
Janusz Piechociński w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wręczył Wójtowi Gminy Nadarzyn Januszowi 
Grzybowi i jego zastępcy Tomaszowi Muchalskiemu honorową 
odznakę ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej’’. 

Gmina Nadarzyn uhonorowana została także medalem Pro 
Masovia, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz 
rozwoju województwa mazowieckiego  – które wręczyła w imie-
niu Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Lidia Rudzka. 

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry OSP Nadarzyn 
pod batutą Mirosława Chilmanowicza.

red. 

2013 - Rok Jubileuszowy

W niedzielę 17 listopada 2013 roku odbyły się uroczy-
stości w ramach obchodów 560-lecia nadania praw miej-
skich Nadarzynowi, które rozpoczęły się Mszą św., w in-
tencji Mieszkańców Gminy Nadarzyn, koncelebrowaną 

przez JE Kardynała Kazimierza Nycza – metropolitę war-
szawskiego. W wygłoszonej homilii JE Kardynał podkre-
ślił znaczenie wspólnej pracy dla dobra lokalnej społecz-
ności. Porównując tę pracę do biblijnych talentów powie-
dział, że każdy z nich jest darem, ale też i zobowiązaniem. 
 

Po nabożeństwie, zgromadzeni udali się przed halę sportową 
przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie, gdzie JE Kardynał po-
święcił wóz bojowy dla OSP Nadarzyn (fot. poniżej). 

Samochód ratowniczo-gaśniczy został sfinansowa-
ny z sześciu źródeł, w tym z NFOŚiGW (150.000 zł), 
WFOŚiGW (150.000 zł), Samorządu Woj. Maz. (80.000 
zł), z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (100.000 
zł), z Komendy Głównej PSP (100.000 zł) i ze środków 
własnych UG (149.000 zł). 

Następnie zaproszeni goście udali się do hali SP Nadarzyn, 
gdzie odbyła się uroczysta gala, którą rozpoczęło wystąpie-
nie Tomasza Muchalskiego Wicewójta Gminy i  jednocze-
śnie Przewodniczącego Komitetu Obchodów 560-lecia nada-

Podczas gali - pamiątkową tabliczkę Wójtowi Gminy Nadarzyn  
- Januszowi Grzybowi wręczyła Elżbieta Smolińska Starosta Prusz-
kowski, z prawej Urszula Wojciechowska - Przewodnicząca Rady 
Powiatu Pruszkowskiego, z lewej Wicestarosta Agnieszka Kuźmińska

Wręczanie jubileuszowych medali.
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Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów

Zapraszamy do słuchania au-
dycji w każdy trzeci piątek mie-

siąca o godz. 13.10. Podczas naszego czasu antenowego 
będą prezentować się między innymi jednostki organiza-
cyjne Gminy Nadarzyn. Program samorządowy emito-
wany jest na antenie Radia Niepokalanów codziennie  
po godz. 13.10.

 
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

ZBIÓRKA ELEKROODPADÓW
 

  Publiczne Przedszkole w Nadarzynie wspólnie z firmą REMONDIS w roku szkolnym 2013/2014, współorganizuje akcję edukacyjną 
połączoną z aktywizacją lokalnej społeczności w zakresie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

W ramach akcji zostaną przeprowadzone 4 zbiórki od mieszkańców w dniach: 
29. XI. 2013 r.; 31. I. 2014 r.; 28. III. 2014 r.; 30. V. 2014 r.

    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać (zostawić) w specjalnie do tego celu przygotowanym kontenerze, 
ustawionym przy bramie wjazdowej do przedszkola od ul. Warszawskiej. Na bieżąco będzie można natomiast pozostawić zużyty 

drobny sprzęt elektryczny np. ładowarki do telefonów itp., w pojemniku ustawionym na stałe na terenie przedszkola 
(obok stojaka na rowery). W zamian za artykuły uzyskane ze zbiórki, Firma REMONDIS, przekaże dla Przedszkola w formie 

darowizny sprzęt sportowy, na salę widowiskowo-sportową. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w akcji.  
 

                                          Dyrektor i Rada Rodziców PP Nadarzyn

 Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza  (wyjątkowo w środę) 

4 grudnia, o godz. 18.30 
na otwarte spotkanie czwartkowe 

Tajniki organizacji  - Air Show Radom 2013 
Wykład wygłosi  - płk Janusz Chwiejczuk

w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, 
ul. Wiśniowa 26 

Wstęp wolny.

Informacja GKRPA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie informuje, że dysponujemy książkami 

o tematyce uzależnień. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby GKRPA . 
Punkty Konsultacyjno - Informacyjne

Oferta Punktów skierowana jest do mieszkańców z terenu Gminy Nadarzyn, w szczególności z rodzin 
z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy w rodzinie. 

Psycholog 
Psycholog przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym dwa razy w tygodniu: środy 17.00 - 19.00 i piątki 9.30 - 11.30. 

Zapisy w dniach przyjęć, Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony Ronda Armii Krajowej), tel. 22 729 82 74
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Porady w zakresie przeciwdziałania przemocy i spraw dotyczących podjęcia leczenia związanego z uzależnieniami. 
Wtorki od 16.15-18.00; Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony Ronda Armii Krajowej), tel.22 729 82 74.

Prawnik 
Poradnictwo specjalistyczne obejmujące zakres spraw rodzinnych i opiekuńczych (dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nadarzynie). Zapisy pod numerem telefonu 22 739 73 20 w siedzibie GOPS, ul. Mszczonowska 24.
Mityngi AA

Spotkania ludzi dążących do trzeźwości; podczas których mężczyźni i kobiety „dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą  
i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”- źródło: Preambuła AA. 
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w godzinach 16.00-18.00 w domu parafialnym w Nadarzynie, ul. Kościelna 2.

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE  SĄ BEZPŁATNE !

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
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Składamy serdeczne podziękowania 
Dyrektorowi Adamowi Chusteckiemu 
oraz Personelowi SPGZOZ Nadarzyn 

za pamięć o dr Januszu Sobeckim 
w Dniu Wszystkich Świętych. 

Żona Bożena Sobecka z synem Marcinem  

Serdeczne podziękowania 

dla Gospodarstwa Ogrodniczo - Szkółkarskiego 
„Plewko” z Nadarzyna (ul. Sosnowa 1)

- za nieodpłatne przekazanie krzewów tui i sosen 
na potrzeby Urzędu Gminy

Wójt Gminy Nadarzyn 

Pani Renacie Bajerskiej
Radnej Gminy Nadarzyn 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TATY
składają 

Przewodnicząca Rady oraz Radni i Sołtysi 
Gminy Nadarzyn

Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy 
Urzędu Gminy Nadarzyn

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wraz z Pracownikami

Prośba historyka opracowującego biogram 
Ks. Piotra Leowe nadarzyńskiego proboszcza 

z lat 1908 -1918
Szanowni Państwo,
    Opracowuję biogram ks. kanonika Piotra LEOWE,  
w latach 1908-1918 proboszcza parafii pw. św. Klemensa w 
Nadarzynie. W związku z tym, proszę o przekazanie do wglą-
du – do wykorzystania WSZELKICH informacji, dokumentów, 
fotografii z tego okresu historii Nadarzyna i parafii. Może w 
rodzinnych zbiorach ktoś zachował np. świadectwa szkolne 
dziadków, pradziadków z podpisem ks. P. Loewe oraz metryki – 
chrztu, ślubu i zgonu. Może istnieją jeszcze zdjęcia z komunii lub 
uroczystości rodzinnych, fotografie z różnych wydarzeń z okresu 
ww. dziesięciolecia. 
    Dla ułatwienia - możliwe jest też pozostawianie, czy to materia-
łów, czy to informacji w siedzibie „Wiadomości Nadarzyńskich”, 
które uprzejmie zgodziły się na ich przekazanie. WSZYSTKIE 
otrzymane dokumenty zostaną zwrócone właścicielom, a infor-
macja o ich udostępnieniu znajdzie się w bibliografii biogramu.
Proszę o kontakt: Janusz Tryliński; 
Skr. pocz. 672, 00-950 Warszawa 1; 
tel. 504 520 017; janusztrylinski@vp.pl

Podziękowanie 
Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego 

w szczególności Pani Staroście Elżbiecie Smolińskiej, 
Wicestaroście Agnieszce Kuźmińskiej 
składamy serdeczne podziękowania 

za zrozumienie problemu i budowę nakładki 
na bardzo niebezpiecznym odcinku drogi powiatowej 
z Młochowa do Woli Krakowiańskiej i Krakowian.

Mieszkańcy, Sołtysi, Rady Sołeckie oraz Radny 
z Woli Krakowiańskiej, Krakowian.

Pani Halinie Walendzik
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Wójt oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn 

Pani Halinie Walendzik
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy 
SP Nadarzyn  

Podziękowanie.
Dziękuję za słowa otuchy i wsparcie 

w ciężkich chwilach po śmierci TATY
Renata Bajerska

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
prosi o kontakt osoby zwolnione z przyczyn niedotyczą-

cych pracowników, które chcą uzyskać bezzwrotną dotację 
inwestycyjną na założenie własnej działalności 

gospodarczej w ramach projektu „Recepta na zwolnienie”.
Kontakt: recepta@firs.org.pl

Tel. 22 34 99 264; www.recepta.firs.org.pl
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SP Kostowiec

Dzień papieski 
Hasło XIII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież 

Dialogu” dało okazję, aby posłuchać wierszy autorstwa 
Karola Wojtyły – pięknie recytowanych przez uczniów 
naszej szkoły oraz wspólnie zaśpiewać ulubione piosen-
ki Ojca Świętego. Podczas uroczystej akademii w dniu  
16 października przygotowanej pod kierunkiem nauczycieli 
p. Renaty Janczarskiej i p. Katarzyny Łukasik uczniowie 
dowiedzieli się jak bardzo Jan Paweł II troszczył się o god-
ne życie drugiego człowieka.  

Pokazał całemu światu, że owocem dialogu może być 
burzenie uprzedzeń, leczenie starych ran, rozwiązywanie 
konfliktów oraz budowanie mostów pojednania. Dla upa-
miętnienia pontyfikatu papieża Polaka i upowszechniania 
jego nauczania nasza szkolna wspólnota przekazała pomoc 
finansową Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby wes-
przeć niezamożną uzdolnioną młodzież. 

Uczniowie naszej szkoły, wzięli również udział w kon-
kursie recytatorskim poezji religijnej zorganizowanym  
w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie, w któ-
rym uczeń kl. VI Jakub Rybkowski zdobył II miejsce. 
Gratulujemy!!!

             Renata Janczarska 
  - Nauczycielka SP w Kostowcu

Niezwykła lekcja historii
W dniu 8 listopada 2013 r. uczniowie  

z Koła Ligi Obrony Kraju i koła historycz-
nego pod opieką wychowawców udali 
się na żywą lekcję historii do domu pana 
Tadeusza Świercza, pradziadka jednego z 
uczniów naszej placówki.

Okazją do tego spotkania była przypada-
jąca 95. rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.  Pan porucznik Tadeusz 

Świercz ma 92 lata i mieszka w naszej miejscowości. Informacje 
o nim można uzyskać między innymi w Wielkiej Encyklopedii 
Powstania Warszawskiego. Wynika z niej, że posiadał on pseu-
donim „Czarny”, walczył w Powstaniu Warszawskim i został 
ranny w sierpniu 1944 roku podczas walk na Starym Mieście. 
Po powstaniu przebywał w obozach jenieckich: Stalag XVII D, 
Nunrberg oraz 344 Lamsdorf. 

Po krótkim przywitaniu z uczniami pan Tadeusz zaczął nie-
zwykłą lekcję historii, którą wszyscy na pewno zapamiętają na 
długo. Swoje opowiadanie zaczął bezpośrednio zwracając się do 
uczniów. Mówił, że nasz kraj jest naszym wielkim osiągnięciem. 
Cyt. „Bo ten kraj był w niewoli przeszło 100 lat. Od was, jako od  
obywateli młodego pokolenia będzie wiele zależeć. Nawet tu, ta 
działka na której stoi ten dom, gdzie jesteśmy to kawałek Polski. 
Dla tej Polski powinniśmy oddać wszystkie swoje możliwości, 
umiejętności i co najważniejsze KOCHAĆ TEN KRAJ. Na pew-
no wiecie, że tę wolność, tę Polskę, gdzie dziś żyjemy jako wolni 
ludzie, myśmy musieli  wywalczyć z bronią w ręku. Ginęliśmy 
za ojczyznę i za to, żebyście wy dziś jako, przyszli obywatele tej 
pięknej naszej Rzeczypospolitej mogli porozmawiać ze mną, ze 
starszym człowiekiem. Bardzo mi jest miło, że dziś tu jesteście. 
Myśmy musieli walczyć, abyśmy mogli  żyć swobodnie,  nie być 
zależni od sąsiadów ze wschodu i z zachodu. Nam nikt tej wolno-
ści nie darował. Mam 92 lata. Walczyłem na wojnie w 1939 jako 
ochotnik, później działałem w konspiracji. Niemcy wsadzali nas 
do obozów. Ja, jako wojskowy trafiłem do stalagu. Stalag to taki 
obóz dla wojskowych. Dziś, moi kochani, dziękujmy Bogu, że 
mamy  Polskę wolną. Dziękuję za zorganizowanie tego dzisiej-
szego spotkania, bo to nasza historia i musicie ją znać. Jak już 
mówiłem, nikt nam nie dał tej Polski za darmo. Myśmy musieli 
to wypracować walką i pracą.” 

W kolejnej części spotkania pan Tadeusz przedstawił uczniom 
etapy swojej walki o wolną Polskę. Uczniowie dowiedzieli się 
gdzie się urodził i jak trafił do Warszawy. Usłyszeli też historię 
związaną z wyborem pseudonimu „Czarny” jakim posługiwał 
się w konspiracji. Opowiedział również o ty jak został ranny 
w Powstaniu Warszawskim. Cyt. „Nie ma się czym chwalić.  
Należałem do konspiracji, a później walczyłem w powstaniu 
warszawskim. Dostałem odłamkiem jak Niemcy nacierali na 
nas od Cytadeli. Stałem w bramie na barykadzie z granatem w 
ręku na Starym Mieście, przy ul. Długiej. Granat był już odbez-
pieczony, czekałem, aż czołg podjedzie, bo chciałem w niego tra-
fić. Niestety nie zdążyłem. Zostałem raniony odłamkiem pocisku  
i przysypany gruzem. Ciekawe jest to, że cały czas trzymałem 
granat odbezpieczony. Jak się już po tym ataku niemieckim uspo-
koiło, to było sprzątanie, zbieranie rannych i zabitych. Patrzą, a 
tu ręka z granatem wystaje. Byłem częściowo przysypany, a ręka 
wystawała. Ja tego do końca nie pamiętam, ale mówiono mi 

że tak było. Byłem wtedy taki półprzytomny. Trzech ludzi 
starało się wyjąć ten granat z mojej ręki. I jakoś to zrobili, 
że on nie wybuchł, bo inaczej dziś mnie tu by nie było. ”

Pan Tadeusz podzielił się również wspomnieniami  
z czasu przebywania w kolejnych obozach. Nie sposób jest 
wymienić tego wszystkiego o czym opowiadał nam nasz 
przewodnik po historii, a usłyszane opowieści z pewnością 
na długo pozostaną w pamięci uczestników tego spotkania.

Uczniowie mieli też możliwość zobaczenia i zapoznania 
się z licznymi odznaczeniami jakie otrzymał pan Tadeusz. 
Trzeba zaznaczyć, iż pomimo swoich zasług jest bardzo 
skromnym człowiekiem. 

Składamy serdeczne podziękowania 
dla pana Tadeusza Świercza za niezapomnianą lekcję 
historii oraz jego wnukowi panu Adamowi Świerczowi 
za pomoc w zorganizowaniu spotkania historycznego

 dla uczniów naszej szkoły. 

Maciej Szmel - nauczyciel SP w Kostowcu

Z okazji 35-lecia pracy zawodowej 
oraz rocznicy urodzin 

życzymy p. Dyrektorowi Grzegorzowi Tyszko 
radosnych, pogodnych dni pełnych szczęścia 

i miłości, dużo zdrowia, 
wytrwałości i wielu sukcesów 

zawodowych. 

Uczniowie, 
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej 
im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu
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Dzieci wiersze piszą...
Dnia 30 października w szkole podstawowej w Młochowie 
odbył się finał gminnego konkursu na wiersz o Nadarzynie. 
W zorganizowanym, w ramach obchodów 560-lecia 
nadania praw  miejskich Nadarzynowi, konkursie starto-
wali uczniowie trzech szkół podstawowych: w Nadarzynie, 
Kostowcu i Młochowie. Konkurs otworzyła inspektor ds. 
oświaty naszej gminy, pani Maria Jaworska. Dzieci osobi-
ście odczytały swoje wiersze, zakwalifikowane do finału. 
Po ich wysłuchaniu jury jednogłośnie zdecydowało, że kon-

kurs wygrał wiersz „Zbyszek odkrywa historię Nadarzyna’  
Karoliny Bąk z klasy VI b w Nadarzynie. Drugie miejsce 
zajęła Lena Kuczewska z kl. III w Kostowcu, a trzecie 
Tomasz Tippe z kl. VI w Młochowie. Obydwoje zatytuło-
wali swoje wiersze po prostu „Nadarzyn”. Jury wyróżniło 
także wiersz „Moja mała okolica” Joanny Miszczyk z klasy 
VIB w Nadarzynie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, 
a wszyscy uczestnicy finału konkursu - drobne upominki, 
ufundowane przez Urząd Gminy Nadarzyn. 

SP Młochów

Pomagamy kasztanowcom
        Dnia 8 listopada 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu wzięli udział w akcji 
zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia – „Chrońmy 
kasztanowce”. Akcja polegała na zgrabieniu i zebraniu liści 
kasztanowców (50 worków) rosnących w młochwskim parku. 
To najprostsza i najtańsza metoda walki z groźnym szkodni-
kiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, którego po-
czwarki zimują w opadłych liściach. Jest on główną przyczyną 
żółknięcia i przedwczesnego opadania liści, co w konsekwen-
cji prowadzi do obumierania drzew. O tej i innych metodach   
pomocy kasztanowcom uczniowie mogli dowiedzieć się wię-
cej z pogadanki poprzedzającej naszą akcję. Lekcja przyrody  
w terenie była doskonałą okazją nie tylko troski o piękno 
otaczającej nas przyrody, ale także pozwoliła zrozumieć,  
że wspólnie możemy troszczyć się o zagrożone drzewa.
    Dziękujemy Referatowi Ochrony Środowiska w Gminie 
Nadarzyn za aktywne włączenie się do akcji oraz odbiór i uty-
lizację zebranych przez nas liści.
     Mamy nadzieję, że  w przyszłym roku  przyłączą się do tej 
akcji  wszyscy, którzy tak jak my będą chcieli pomóc kaszta-
nowcom.

Koordynator akcji Dorota Śmigielska 

SP Nadarzyn

Wiersz, który zwycięzył w konkursie:

Zbyszek odkrywa historię Nadarzyna
Mały rezolutny Zbyszek

cichuteńko wszedł na stryszek,
Zaczął szperać w starej szafie

I odnalazł fotografię.
Chłopiec spojrzał nań ciekawie

w detektywa się zabawię!
Cóż przedstawia stare zdjęcie?

To Nadarzyn – rzekł z przejęciem.
Na pierwszym planie zajazd stoi

I wiele ma w sobie dawnej historii.
Niegdyś to były gospody mury,

A dzisiaj to jest Ośrodek Kultury.
Zajazd kupców był schronieniem

I zachwycał ich dobrym jedzeniem.
Tutaj też koń odpoczął gniady
Przed powrotem do Warszawy.

Na drugim planie widać rozległy rynek, 
A po przeciwnej stronie piękny budynek.

Toż to jest nasz kościół stary!
Hrabia Ostrowski złożył w nim dary.

Przy nim dzwonnica zabytkowa,
Której szczyt w chmurach się chowa.
Obok świątyni stoi figura świętego,

Jana Nepomucena spowiednika wiernego.
Zbyszek wypieków dostał z wrażenia,

O takiej historii nie pomyślał nawet w marzeniach.
Ze starej fotografii dowiedział się wiele

O rynku, NOK – u i parafialnym kościele.
Chłopiec się cieszy, że mieszka w Nadarzynie,

który z wielowiekowej historii słynie.
Karolina Bąk – kl. VI b SP Nadarzyn 

SP Młochów

Promujemy zdrowy styl życia
„Zdrowie jest naszym bezcennym skarbem”. To motto to-

warzyszy nam przy organizowaniu licznych działań promu-
jących zdrowie naszych uczniów.

Realizowane zadania dotyczące promocji zdrowia są 
umieszczone w szkolnym programie profilaktyki, w dziale 
II „Promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 
szkolnych i pozaszkolnych”. W bieżącym roku szkolnym 
pracujemy w oparciu o liczne profilaktyczne programy au-
torskie, m.in. „Lekcja zdrowia”- obejmujący uczniów klas 
IV czy „Zdrowo i bezpiecznie żyję”- realizowany na zaję-
ciach w świetlicy szkolnej.

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły, głównie z klas 
0-III, piją mleko w ramach programu „Szklanka mleka” 
oraz spożywają warzywa i owoce - w ramach programu 
„Warzywa i owoce w szkole”. Jak co roku odbywają się 
przy tym liczne pogadanki na temat zdrowego odżywiania, 
prowadzone przez wychowawców, pielęgniarkę szkolną, 
pedagoga czy psychologa szkolnego. Dzieci wykonały pra-
ce plastyczne oraz gazetki promujące prawidłowe nawyki 
żywieniowe. Poza tym poszczególne klasy urządzają wraz 
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Koło poetycko – literackie 
,,Być i tworzyć”

 

Program koła skierowany jest do uczniów kl. IV - VI o za-
interesowaniach humanistycznych. Stwarza im możliwość 
poszerzania wiedzy, rozwijania uzdolnień literackich, kształ-
towania wrażliwości estetycznej, pobudzania do kreatywności 
oraz zainteresowania życiem kulturalnym. Zaplanowane treści 
programowe stwarzają warunki do publicznych wystąpień po-
przez prezentowanie własnej twórczości literackiej w czasie 
uroczystości okolicznościowych, konkursów oraz innych wy-
darzeń kulturalnych w środowisku szkolnym. Założeniem pro-
gramu realizowanego podczas cotygodniowych spotkań koła  
jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych doświadczeń 
uczniów oraz wykorzystanie ich zainteresowań czytelniczych 
i kulturalnych. Na zajęciach uczniowie między innymi poznają 
twórczość polskich noblistów. 

Pierwszą bliżej poznaną poetką - noblistką była Wisława 
Szymborska (1923-2012) - „dama”, która jest „wiel-
kim poetą”, tak ją określali krytycy. Jedna z najwybit-
niejszych postaci współczesnej literatury światowej. 
Urodzona w Poznańskiem, w wieku ośmiu lat znalazła 
się w Krakowie. Tu ukończyła gimnazjum sióstr urszula-
nek i zdała maturę na tajnych kompletach (podczas woj-
ny). Studia (polonistyka i socjologia) nie okazały się dość 
atrakcyjne, więc młoda poetka je porzuciła. Za to pisała już 
wiersze, które ukazywały się w prasie krakowskiej. Oprócz 
wierszy zamieszczała tam również felietony o książkach. 
Dowcip, lekkość i mądrość wierszy Wisławy Szymborskiej 
uwodziły i uwodzą nie tylko polskich czytelników. Jej 
utwory przetłumaczono na wszystkie języki europej-
skie, a także na hebrajski, chiński, japoński i hinduski. 
Po przekładach pojawiły się nagrody - uhonorowano poetkę w 
Niemczech, Austrii, w końcu zaś w Szwecji, przyznając jej naj-
ważniejszą nagrodę literacką na świecie - Nagrodę Nobla (1996). 
Szymborska nie pisała dużo, średnio kilka wierszy na rok. Miała 
krytyczne zdanie o gadulstwie współczesnej epoki, o którym mó-
wiła: „Mnie się wydaje, że naprawdę zaczynamy mówić za dużo. 
Wszyscy mówią, mówią, tymczasem tak naprawdę, prawdziwe, 
warte wypowiedzenia myśli rodzą się trzy, cztery na epokę.” 
Szczególnie lubiła krótkie, żartobliwe formy literackie, jak lime-
ryki, a także wymyślone prawdopodobnie przez siebie lepieje. 
Oto w ślad za Szymborską lepieje uczniów uczęszczających 
na koło:

 

Lepiej grać na fortepianie 
niż chodzić po ścianie 

 

Lepiej punkty w klasówkach zdobywać 
niż się nauczycielom podlizywać

 
 

Lepiej wiosną zrywać kwiaty 
niż jesienią zszywać łaty 

 

Lepiej słuchać muzyki 
niż oglądać Myszkę Mickey 

 

                                            Cytrynowa 
.............................................................

Lepiej przyjaciół zdobywać 
niż samotnie się wypłakiwać 

 

Lepiej jeździć na rowerze 
niż grać na komputerze 

 

Lepiej regulaminu się trzymać 
niż zasady zaginać 

 

Lepiej brać prysznic nieustannie 
niż kąpać się w wannie. 

 

                                             Baranek

Monika Dołęga - nauczycielka SP Nadarzyn 

z wychowawcami degustacje zdrowych potraw. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszy się wśród uczniów klas 
IV-VI quiz wiedzy „Zdrowie to nasz bezcenny skarb”. Jest 
to turniej dotyczący zdrowia i racjonalnego żywienia. Od 
2012r. realizujemy program „Młodzi odwagi - do zdro-
wego życia”, rekomendowany przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Realizowane zadania profilaktyczne zawar-
te m.in. w szkolnym manifeście zdrowia, propagują zdro-
wy styl życia i aktywność ruchową dzieci. Dbamy m.in. 
o zdrowe posiłki uczniów. W sklepiku, który znajduje się 
na terenie szkoły, są głównie pełnowartościowe przekąski 
i napoje. Organizujemy też szkolne pikniki, rajdy piesze, 
zawody sportowe, wyjazdy na basen i bardzo atrakcyjne 
turystyczno- krajoznawcze wycieczki. Wszystkie profilak-
tyczne działania to troska o zdrowie dzieci naszej szkoły. 
wypracowanie jak najlepszych nawyków żywieniowych  
w dążeniu do utrzymania jak najlepszej formy i zdrowia.

Małgorzata Truszkowska - Lider ds. profilaktyki SP Nadarzyn

   Dnia 17 października br. w SP Nadarzyn odbyła się akcja pro-
filaktyczno - zdrowotna „Owocowy dzień” pod hasłem:„Jemy 
jabłka”. Każdy z nas je lubi, choć nie każdy zjada. Uczniowie 
z koła przyrodniczego (z kl. IV - V) przyozdobieni hasłami za-
chęcali do degustacji tych rodzimych owoców. 
    Jesień to pora roku, kiedy szczególnie ważna jest dobrze do-
brana, zbilansowana dieta. Najlepiej sięgać po owoce, na które  
w danym momencie jest sezon. Jabłko to najpopularniejszy 
owoc w naszym kraju. Statystyczny Polak zjada go ok. 13 kg 
rocznie. Na świecie ponoć występuje około 30 tysięcy odmian, 
które różnią się między sobą kolorem, kształtem, smakiem, za-
wartością soku i twardością. Jednak łączy je to, że wszystkie 
jabłka są powszechnie uważane za zdrowe. Podobno im mniej-

sze, tym ma więcej dobroczynnych właściwości. O nich decydują 
składniki, których jest w tym owocu ok. 300. Są to m. in. witaminy, 
potas, jod, sód, żelazo. Taki skład jabłka wzmacnia układ odpor-
nościowy, krwionośny, mięśnie i układ nerwowy, ponadto owoc 
działa moczopędnie, przeciwkamicowo, przeciwreumatycznie, 
poprawia pracę układu pokarmowego, pobudza pracę wątroby, 
dzięki pektynom (tylko w surowym owocu) obniża się poziom 
cholesterolu we krwi. Pektyny regulują także florę bakteryjną 
jelit i neutralizują substancje toksyczne, nawet metale ciężkie.  
Z kolei skórka jabłek zawiera krzem i wapń, a to pierwiastki zna-
ne z dobroczynnego wpływu na włosy i paznokcie (są ich natu-
ralnym budulcem). To także dobre owoce na odchudzanie i uro-
dę. Zawierają wiele witamin, jednak najważniejszą jest witamina 
C, wzmacniająca układ odpornościowy. 

Ewa Przewłocka - nauczycielka SP Nadarzyn

Jemy jabłka

Fot. arch. szkoły
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Zabytki i osobliwości Gminy 
Nadarzyn - finał konkursu

W dniu 6 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej  
w Nadarzynie odbył się finał międzyszkolnego konkur-
su „Zabytki i osobliwości Gminy Nadarzyn”, któ-
rego organizatorami byli nauczyciele w/w szkoły – p. 
Elżbieta Zimoląg, p. Sylwia Kryszczuk oraz p. Iwona 
Chrzanowska. Dzień uroczystości uświetnili swoją obec-
nością przedstawiciele Gminy Nadarzyn – Wójt Gminy 
Nadarzyn p. Janusz Grzyb, inspektor ds. oświaty p. Maria 
Jaworska. Obecny również był dyrektor SP w Młochowie 
p. Jarosław Wołkowycki oraz nauczyciele przygotowujący 
uczniów do konkursu p. Hanna Młyńska, p. Anna Kubik.  

Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów 560-lecia 
nadania praw miejskich Nadarzynowi. Do uczestnictwa 
zaproszono uczniów ze szkół z terenu Gminy Nadarzyn 
oraz uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Nowej Wsi. Przedmiotem konkursu było przygoto-
wanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zabytku, 
osobliwości znajdującej się na terenie naszej gminy. Do 
konkursu przystąpiły trzy szkoły: SP w Nadarzynie, SP  
w Młochowie oraz ZSP w Nowej Wsi. Do organizatorów 
nadesłano 11 prac. Zmagania odbywały się w dwóch eta-
pach, do drugiego jury zakwalifikowało 5 prac. 

W dniu finału autorzy w/w prac prezentowali swoje doko-
nania. Jury jednogłośnie przyznało: I miejsce: Nina Marszałek  
II m. Monika Gurak, III m. Karolina Skura . 
Wyróżnienie: Magdalena Borowska oraz Tomasz Tippe.  
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczest-
nicy konkursu - drobne upominki, ufundowane przez Urząd 
Gminy Nadarzyn. Laureatom i uczestnikom – gratulujemy!

WIZYTA PRACOWNIKÓW 
SŁUŻBY CELNEJ

Dnia 24 października w Szkole Podstawowej w Nadarzynie 
miała miejsce niecodzienna wizyta. Otóż w hali sportowej 
szkoły zagościli  czworonożni  specjaliści od wykrywa-
nia narkotyków, zatrudnieni „na etacie” warszawskiej Izby 
Celnej, a szkoleni w Ośrodku Szkolenia w Kamionie.

P r z e w o d n i c y 
i opiekunowie 
psów służbowych 
wraz ze swoimi 
podopiecznymi 
zaprezen towa -
li dzieciom po-
kaz tresury oraz 
opowiedzieli jak 
szkolone są psy do 
wykrywania prze-

mycanych towarów. Czworonożni funkcjonariusze z łatwo-
ścią i bezbłędnie odnajdywali ukryte w walizkach przedmio-
ty. Dzieci  nagradzały ich gromkimi brawami. Psy wzbudziły 
ogromne zainteresowanie dzieci, dzielnie pozowały do zdjęć 
i pozwalały na okazywanie ze strony najmłodszych ponad-
przeciętnej porcji czułości.

Dla uczniów klas trzecich odbyła się prelekcja edukacyjno-
informacyjna wzbogacona prezentacją multimedialną. Pani 
Krystyna Drezińska w interesujący sposób opowiedziała o 
specyfice zawodu celnika i zadaniach do jakich powołana 
została Służba Celna.

Na zakończenie wizyty dyrekcja szkoły oraz uczniowie 
wręczyli kierownikowi Ośrodka Szkoleniowego Psów panu 
Hubertowi Skarżyńskiemu oraz pani Krystynie Drezińskiej 
pamiątkowe podziękowania i upominki. Natomiast wszy-
scy uczniowie klas trzecich otrzymali gadżety z logo Służby 
Celnej. Dzięki wizycie pracowników Służby Celnej dzieci 
uświadomiły sobie jak ważną funkcję spełnia ta instytucja.

 Anna Dąbkowska  - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania dla Straży Gminnej 
w Nadarzynie i Policji z Komisariatu w Nadarzynie za 
zapewnienie bezpieczeństwa w dniu 28 września 2013 r. 

uczestnikom rajdu terenowego 
„Poznajmy osobliwości gminy Nadarzyn”

Izabela Bogusiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie oraz Uczestnicy rajdu

ZAPROSZENIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie,  

Kapelmistrz Orkiestry OSP Nadarzyn wraz z muzykami 
serdecznie zapraszają 

na KONCERT MIKOŁAJKOWY
który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2013 r. o godz. 18.00

(hala sportowa przy SP Nadarzyn, ul. Sitarskich 4).
Podczas koncertu odbędzie się loteria fatowa przygotowana przez Radę Rodziców.

Fot. arch. szkoły

Małgorzata Chrzanowska - Nauczycielka SP Nadarzyn 
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Zdrowie
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 

ul. Sitarskich 3; 05-830 
Nadarzyn; tel. 22 729 81 28;

Ośrodek Zdrowia w Młochowie
 ul. Mazowiecka 5a; 05-831 

Młochów; tel. 22 729 91 46;
www.zoz.nadarzyn.pl

Biała Sobota
26 października br. w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie 

odbyła się tzw. „biała sobota”. Pacjenci mogli skorzystać  
z bezpłatnych porad: internisty, pediatry, pulmonologa, diete-
tyka, stomatologa, okulisty, ginekologa, endokrynologa, re-
habilitanta, logopedy. Dodatkowo można było zbadać słuch, 
a także wykonać badania laboratoryjne w bardzo promocyj-
nych cenach. 

Dyrektor SPGZOZ Nadarzyn/Młochów, Adam Chustecki, 
nie zapomniał także o kobietach, które mogły wyko-
nać cytologię, czy też zbadać piersi w mammobusie.  
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a największym- 
oprócz szczepień, porady dietetyka, pulmonologa, endo-
krynologa i okulisty. Przeprowadzono badania słuchu u 25 
osób. Mniejsza liczba pacjentów skorzystała z bezpłatnych 
porad optyka, stomatologa i rehabilitantów. Podsumowując, 
podczas akcji udzielono ponad 140 bezpłatnych porad oraz 
dodatkowo przeprowadzono badania mammograficzne. 
-Cieszymy się, że takie akcje jak Biała sobota są organizowa-
ne w naszym ośrodku- stwierdza pacjentka- ponieważ świad-
czą o tym, że nasi lekarze myślą o Pacjentach, o ich zdrowiu. 
Dziękujemy dyrektorowi za ich organizację i życzymy sobie 
jeszcze więcej badań profilaktycznych, ponieważ profilaktyka 
jest najważniejsza. 

Marzena Nowicka-Prusakiewicz

 W ramach realizacji programu zdrowotnego „Lekcja zdro-
wia” w SP w Nadarzynie 16.10.2013 r. odbyło się spotkanie z 
rehabilitantem p. Jarkiem Smołą. Uczniowie klas IV obejrzeli 
prezentację multimedialną, która przybliżyła im zagadnienia 
związane z prawidłową postawą ciała. 
    Z wielkim zainteresowaniem uczniowie wysłuchali wy-
kładu na temat wad postawy, a także ćwiczeń, które są nie-
zbędne aby mieć proste plecy. Pan Jarek opowiedział o 
swojej pracy i tzw. trudnych przypadkach, przed którymi 
przestrzegał uczniów. Prawidłowa postawa ciała to jedna 
z kilku rzeczy, których powinno się przestrzegać, jeśli dba 
się o zdrowie. Łatwiej jest mówić o utrzymaniu prawidło-
wej postawy ciała, niż ją zachowywać. Prawidłowa posta-
wa daje wiele korzyści – pomaga prawidłowo krążyć tle-
nowi i krwi, zarazem sprawiając, że wyglądamy szczuplej  
i bardziej atrakcyjnie.Często zdarza się tak, że zaczynamy ćwi-
czyć dopiero wtedy, gdy pojawia się ból. Jest to wielki błąd. 
Warto zastosować ćwiczenia na proste plecy mimo braku 
dolegliwości. Odgrywają one bowiem ogromnie duże zna-
czenie. Nie tylko pomogą pozbyć się bólu. Jeśli będziemy 
stosowali je regularnie opóźnią lub całkowicie zapobiegną 

wystąpieniu schorzenia, ponadto dzięki nim wypracujemy 
i utrzymamy odpowiednią postawę ciała. Ćwiczenia korek-
cyjne poprawią pracę układu krwionośnego, oddechowego 
dzięki czemu zwiększy się wydolność całego organizmu.  
Pan Jarek Smoła zwrócił uwagę dzieci na 3 ważne zagad-
nienia dotyczące prostych pleców: zdrowego odżywiania, 
aktywności fizycznej oraz prawidłowej postawy ciała w 
życiu codziennym, także przy noszeniu plecaków i odra-
bianiu lekcji. Programem „Lekcja zdrowia” objęte są klasy 
IV - p. M. Nowak, p. M. Borowskiej, p. M. Nowak, p. M. 
Nowickiej-Prusakiewicz. Uczniowie biorą udział w kon-
kursie na najciekawszą gazetkę klasową o tematyce zwią-
zanej z prostym kręgosłupem pt. „ Nie bądź wielbłądem”.

Marzena Nowicka - Prusakiewicz

Lekcja zdrowia

GODM „Tęcza”

Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania Przemocy 

wobec Dzieci
W związku z Międzynarodowym 

Dniem Zapobiegania Przemocy 
wobec Dzieci oraz Dniem Ochrony Praw Dziecka przypada-
jącym na dzień 19 listopada, w Gminnym Ognisku Dziecięco 
- Młodzieżowym „Tęcza” w Nadarzynie i w Młochowie pra-
cownicy Ogniska odpowiadali na pytania czym jest przemoc, 
jakie mogą być objawy zaniedbania i stosowania przemocy 
wobec dziecka,  kto w ramach swoich kompetencji może  
i powinien podejmować działania pomocowe wobec dzieci 
dotkniętych przemocą w rodzinie tj. działania przedstawicieli 
oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji. Do pla-
cówek oświatowych zostały przekazane plakaty z kampanii 
„Dzieciństwo bez przemocy”.

Akcja GODM „Tęcza” miała charakter poradniczy i infor-
macyjny, a celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
problem przemocy wobec najmłodszych.

 „Szanuj mnie, żebym szanowała innych, wybaczaj, abym 
umiała wybaczać, słuchaj, żebym umiała słuchać,  nie bij, 
żebym nie biła, nie poniżaj, żebym nie poniżała, rozmawiaj 
ze mną, żebym umiała rozmawiać, nie wyśmiewaj, nie ob-
rażaj, nie lekceważ, kochaj mnie, żebym umiała kochać, 

uczę się życia od Ciebie”.
Źródło: tekst pochodzi z materiałów kampanii „Dzieciństwo 

bez przemocy” zorganizowanej przez PARPA, Ogólnopolskie 
pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 
oraz Fundację Dzieci Niczyje.

Krystyna Masłowska – Dyrektor GODM „Tęcza”

Fot. arch. szkoły
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Pierwsze Nadarzyńskie 
Dni Profilaktyki 

i Zdrowego Stylu Życia 
    W piątek 8 listopada 2013 r. koncertem pana Jacka 
Musiatowicza w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II  
w Nadarzynie zainaugurowano I Nadarzyńskie Dni 
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Przybyłych gości, 
w tym Wójta Gminy Nadarzyn pana Janusza Grzyba oraz 
uczniów przywitał dyrektor gimnazjum pan Zbigniew 
Reluga. 
W tym samym czasie w Przedszkolu Publicznym  
w Nadarzynie odbywał się Mini Turniej Sportowy w którym 
wzięło udział 64 dzieci. Każde dziecko otrzymało dyplom, 
odznakę „Świetny sportowiec”, a zwycięzcy poszczegól-
nych konkursów nagrody rzeczowe. 
Natomiast w piątek wieczorem w Domu Parafialnym  
w Nadarzynie pod hasłem „Dzień otwartych drzwi” można 
było skorzystać z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień, 
psychologa, radcy prawnego, członków GKRPA, GOPS, 
grupy wsparcia AA, Al.-Anon. Był również przedstawi-
ciel policji, pracownicy socjalni oraz pedagodzy z GODM 
„Tęcza”.

  
Więcej informacji o I Nadarzyńskich Dniach Profilaktyki  

i Zdrowego Stylu Życia uzyskają Państwo 
na stronie www.stopprzemocy.nadarzyn.pl  

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds.uzależnień

W sobotę 9 listopada 2013 r. grupa wsparcia AA „Kle-
mens” obchodziła 15 - lecie powstania. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele w Nada-
rzynie celebrowaną przez ojca Piotra Hejno z Ośrodka Apo-
stolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, potem odbył się wzru-
szający koncert w wykonaniu Hanny Zawadzkiej i Jerzego 
Sobieraja, a następnie uroczysty otwarty mityng. Na zakoń-
czenie wszyscy udali się na spotkanie przy muzyce.

Dziękując za możliwość uczestniczenia w tej uroczysto-
ści zaznaczyłam, że w wyjściu z nałogu nieoceniona jest 
obecność grupy samopomocowej, w której wszyscy razem 
i każdy z osobna jest ważny - jak śpiewała pani Hanna Za-
wadzka „każdy w sobie ma coś dobrego do dania”. Hasłem 
tego spotkania były słowa „Czy jesteś pozytywnie nasta-
wiony do rzeczywistości”.

Z okazji 15-lecia powstania i aktywnej działalności gru-
py Wszystkim Państwu, którzy są związani ze wspólnotą, 
Przyjaciołom i Sympatykom składam życzenia zdrowia, 
pogody ducha i miłości.

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

15 - lecie Grupy Wsparcia 
AA „Klemens”

Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II
CZYTAMY  PO  ANGIELSKU!

UCZNIOWIE  GIMNAZJUM  W  NADARZYNIE  
WYDALI  WŁASNY  ZBIÓR OPOWIADAŃ  

- 12 SHORT STORIES BY 12 BRAINY STUDENTS 

        Szanowni Czytelnicy Wiadomości Nadarzyńskich!  
    Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu szlifo-
wany kilka miesięcy diament. Czy powstał brylant...? Ocenicie 
sami. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się Was zainteresować, 
rozbawić, a może i przestraszyć. Jako amatorzy prosimy o wyro-
zumiałość i ciepłe przyjęcie naszej książki.Wybrana ‘dwunastka’ 
naszych gimnazjalych pisarzy to uczniowie wyłonieni w konkur-
sie szkolnym, w którym wybierano osoby z bogatą wyobraźnią 
i sprawnie posługujące się językiem angielskim. Dzięki Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju gimnazjum w Nadarzynie uzyskało akceptację nasze-
go projektu, a także stypendium, które pozwoliło m.in. w wy-
daniu niniejszej książki. Udało nam się również zaangażować  
w projekt znanego amerykańskiego pisarza – Andrew Nagorski. 
Spotkanie podczas prezentacji jego najnowszej książki w Polsce 
zaowocowało internetową współpracą i wspólną korektą opo-
wiadań uczniów (ingerencja w styl i treść była jednak nieznacz-
na by zachować pomysł ucznia). Jesteśmy wdzięczni Panu 
Nagorskiemu za poświęcony czas i serdecznie dziękujemy. 
Jako pomysłodawca i koordynator przedsięwzięcia chciałabym 
zachęcić do przeczytania ksiązki „od deski do deski”. Jestem 
dumna z moich uczniów, którym dziękuję za współpracę, chęć  
i serce włożone w napisane opowiadania. Mam też nadzieję, że 
przyczynimy się do propagowania nauki języka angielskiego.  
Tę książkę musicie po prostu przeczytać!

      Magdalena  Drzewiecka - nauczyciel jęz. angielskiego

U c z n i o w i e , 
którzy wzięli 
udział w projek-
cie: Stanisław 
Bąk, Paweł 
Dąbrowski, Piotr 
Dołęga, Hanna 
D r z e w i e c k a , 
T o m a s z 
D r z e w i e c k i , 

Dominika Kilińska, Mateusz Łempicki, Maciej Malewicz, 
Zuzanna Nować, Jan Rec, Paweł Rios Turek, Marta Strupińska.

W związku z ograniczoną kwotą stypendium, nakład książki to je-
dynie 35 egzemplarzy. Książki będą dostępne w następujących pla-
cówkach publicznych: Biblioteka szkolna Gimnazjum im. bł. Jana 
Pawła II, Biblioteka szkolna SP w Nadarzynie, Biblioteka szkolna SP 
w Młochowie, Biblioteka  Publiczna, NOK, Urząd Gminy Nadarzyn. 
Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej grupy czytelników,  
w tym nie tylko uczniów, ale też dorosłych obywateli naszej gminy.

POSZUKUJEMY SPONSORÓW KOLEJNEJ EDYCJI 
KSIĄŻKI. KOSZT WYDANIA JEDNEGO EGZEMPLARZA 

WYNOSI 20 ZŁ. LICZYMY NA WIĘKSZY NAKŁAD,  
A SPONSOROWI BĘDZIEMY OGROMNIE WDZIĘCZNI 
ZA PRZEZNACZENIE PIENIĘDZY NA TAK SZCZYTNY 
CEL, JAKIM JEST KRZEWIENIE KULTURY CZYTANIA  

I ZACHĘCANIE DO NAUKI JĘZ. ANGIELSKIEGO.
Chętnych darczyńców prosimy o kontakt z dyrektorem 

gimnazjum. Numer telefonu: 22 739 96 90 lub 608 870 111
   Magdalena  Drzewiecka - nauczyciel jęz. angielskiego

Fot. arch. szkoły



                                         11(175) listopad 201316   Wiadomości Nadarzyńskie

Nadarzyńskie
kryminałki

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

• W dniu 16 października 2013 
r. policjanci Komisariatu Policji  
w Nadarzynie, dokonali zatrzy-
mania Roberta M., który miesiąc 
wcześniej dopuścił się w Ruścu przy  

ul. Owocowej, kradzieży roweru górskiego marki Trek o wartości 
około 1.000 zł. Zatrzymany w początkowej fazie prowadzonego 
postępowania znajdował się w kręgu osób podejrzanych, gdyż  
w okresie gdy doszło do popełnienia przestępstwa zamieszkiwał  
w sąsiedztwie pokrzywdzonego i dzięki jego uprzejmości korzystał  
z jednośladu. Jednakże, aby w skuteczny sposób można było 
przedstawić mu zarzuty, konieczne było zebranie niezaprzeczal-
nych dowodów, na podstawie których podejrzanemu nie pozo-
stało nic innego, jak przyznać się do kradzieży.   
• W dniu 26 października 2013 r. na terenie CHH Maximus, do-
szło do usiłowania kradzieży sukienki o wartości 500 zł,, której 
sprawcami okazało się być małżeństwo pochodzenia romskie-
go z Kłodawy. Po zabraniu sukienki do przymierzalni, małżon-
kowie ukryli ją w torebce kobiety i skierowali się do wyjścia, 
gdzie w drzwiach zastąpiła im drogę ekspedientka. Wówczas 
mężczyzna ciałem zasłonił małżonkę, a ta szybkim ruchem 
wyrzuciła ukradziony towar na podłogę. Mężczyzna oddalił 
się, natomiast kobietę do przyjazdu Policji, zatrzymała ochro-
na sklepu. W trakcie dalszych czynności na terenie kompleksu 
handlowego zatrzymano również mężczyznę. Małżonkowie po 
nocy spędzonej w areszcie, usłyszeli zarzut usiłowania kradzie-
ży, do czego przyznali się i poddali dobrowolnie karze uzgod-
nionej z Prokuratorem.
• W okresie od 5 do 7 października 2013 r. w Urzucie przy  
al. Katowickiej, z trzech pojazdów ciężarowych parkujących 
na terenie przyległym do warsztatu samochodowego, dokona-
no kradzieży 6 szt. akumulatorów o wartości prawie 3 tys. zł. 
W dniu 29 października 2013 r. na podstawie informacji uzy-
skanej przez dzielnicowego, policjanci KP w Nadarzynie do-
konali zatrzymania Sebastiana Cz. z Grodziska Maz., który do-
puścił się tej kradzieży. W wyniku czynności wykonywanych  
z zatrzymanym wyszła też na jaw inna kradzież akumulatorów, 
która wcześniej nie była zgłoszona Policji. Sprawcy za dokona-
ne kradzieże grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

• W październiku 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali rów-
nież zatrzymania trzech nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi w ruchu drogowym oraz dwóch rowerami, 
sześć osób poszukiwanych, a także kierującego samochodem 
wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd.
Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują 
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kry-
minalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy  
w październiku 2013 r. i tak:
- w nocy z 2 na 3 października 2013 r. w godz. 20.00 
– 8.20, nieznany sprawca dokonał kradzieży z włama-
niem samochodu marki Honda Accord, zaparkowanego  
w Nadarzynie przy ul. Maciejki,
- w dniu 3 października 2013 r. w godz. 9.30 – 10.40 w Ruścu 
przy al. Katowickiej, dokonano kradzieży z włamaniem do 
domu jednorodzinnego, skąd skradziono biżuterię,
- w  dn. 1 – 9 października  br. z budynku byłego Hotelu Baron  
w Nadarzynie, nieznani sprawy dokonali kradzieży znaczących 

ilości różnego rodzaju mienia w postaci wyposażenia kuchni  
i sal bankietowych,
- w dniu 23 października 2013 r. w Starej Wsi przy  
ul. Rumiankowej, nieznany sprawca dokonał kradzieży z wła-
maniem do domu, skąd skradziony został sprzęt komputerowy  
i fotograficzny oraz złota i srebrna biżuteria, 
- w dniu 29 października 2013 r. w godz. 9.00 – 15.20, z tere-
nu Gimnazjum Publicznego w Nadarzynie, skradziony został 
rower marki Octan One.
  W tym miejscu chciałbym gorąco zaapelować do osób star-
szych, a także ich bliskich, aby przestrzec przed sprawca-
mi dokonującymi przestępstw metodą na tzw. „wnuczka”. 
Przestępstwo to polega na wyłudzeniu pieniędzy przez oso-
by podające się w rozmowach telefonicznych za członków 
rodziny (wnuczek, syn, córka), ewentualnie funkcjonariuszy 
państwowych (policjant, prokurator, adwokat), pod pozo-
rem nagłej potrzeby pożyczenia pieniędzy, do sfinansowania 
okazyjnego zakupu samochodu, działki budowlanej, czy też 
zapłacenia za leczenie lub opłacenia np. adwokata po zaist-
niałym wypadku drogowym. Wspólnym i zawsze występu-
jącym elementem „gry” podejmowanej z pokrzywdzonym 
przez sprawcę jest okoliczność, gdzie po odbiór pieniędzy 
wysyłana jest osoba obca, a sprawca podający się za człon-
ka rodziny twierdzi, iż osobiście pieniędzy odebrać nie może 
i wysyła w tym celu znajomego. Pod żadnym pozorem nie 
można pieniędzy przekazywać osobom obcym, a prośbę  
o pożyczkę należy zweryfikować dzwoniąc do rzeczywistego 
członka rodziny pod sobie znany numer telefonu lub przez na-
wiązanie z nim osobistego kontaktu. 
   Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu informa-
cji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych prze-
stępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwarantujemy 
pełną anonimowość. Informacje dotyczące opisanych zda-
rzeń oraz niepokojące sygnały związane z Państwa bezpie-
czeństwem, proszę zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego 
Komisariatu Policji w Nadarzynie: tel. 22 729 81 77.

Dom do wynajęcia w Ruścu 
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż). 

Tel. 695 607 453; 695 675 218
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Wynajmę mieszkanie w Wolicy.
 Tel. 22 798 11 69; 22 823 10 11
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nadarzynie

www.osp.nadarzyn.pl
ul. Warszawska 15, 05 - 830 Nadarzyn

tel. 22 729 81 83  

Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:

  Arkadiusz Kiliński 
- Naczelnik OSP Nadarzyn

Straż Gminna 
w Nadarzynie 

               Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
             tel. 22 720 08 67

     strazgminna@nadarzyn.pl

  Adam Piskorz 
- Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

W dniu 22 października 2013 roku trzech uczniów Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie znalazło na Pl. Poniatowskiego 
saszetkę wraz z dokumentami, którą dostarczyli Dyżurnemu 
Straży Gminnej. Z poczynionych ustaleń wynikało, że sa-
szetka została skradziona mieszkańcowi sąsiedniego po-
wiatu. Chłopcy bardzo ucieszyli się mogąc pomóc, sami 
wiedzieli, że dzięki nim pokrzywdzony zaoszczędzi kosz-
tów związanych z ponownym wyrabianiem dokumentów.  
Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem relacjonowali 
funkcjonariuszowi okoliczności znalezienia, jak też wysnu-
wali teorie związane z tym przestępstwem.

Za uczciwość oraz godną naśladowania wzorową posta-
wę otrzymali pisemne podziękowania, natomiast Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie stosowną informację.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Wójta Gminy 
Nadarzyn z Komendantem Powiatowym Policji  
w Pruszkowie, funkcjonariusze Straży Gminnej  
w Nadarzynie pełnią służby wspólnie z policjantami nada-
rzyńskiego Komisariatu. Załogi kierowane są w miejsca 
zagrożone przestępczością, miejsca, które w oparciu o 
prowadzone analizy bezpieczeństwa jak też zgłoszenia 
mieszkańców wymagają nadzoru. W związku ze zgło-
szeniami mieszkańców właśnie, załogi kierowane są w 
godzinach wieczornych w okolice Rozalina, gdzie wy-
stępują przypadki zakłócania spokoju w miejscach pu-
blicznych. W dniu 4 listopada w czasie patrolowania 
Rozalina, funkcjonariusze zauważyli grupę czterech mło-
dych mężczyzn na przystanku autobusowym przy skrzy-
żowaniu ulicy Młochowskiej z ulicą Przemysłową.  Z 
uwagi, iż w przeszłości zgłaszane były interwencje za-
śmiecania tego terenu podjęli czynności legitymowania. 
W pewnym momencie jeden z mężczyzn usiłował uciec  
z miejsca i w czasie szarpaniny porzucił kurtkę, wewnątrz 
której znajdowały się środki odurzające oraz waga labora-
toryjna. W toku dalszych czynności okazało się, że jeden  
z zatrzymanych był poszukiwany w celu doprowadzenia 
do ośrodka wychowawczego. Wszyscy zatrzymani, zostali 
przewiezieni do Komisariatu Policji w Nadarzynie, gdzie 
prowadzone będzie dalsze postępowanie.

Jeśli widzicie Państwo potrzebę objęcia nadzorem miejsc, 
w których nie czujecie się bezpiecznie, gdzie zakłócany jest 
porządek lub naruszane są inne przepisy proszę o informa-
cję, a z pewnością będą tam kierowane załogi czy to straż-
ników, czy też wspólnie z policjantami. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez 
Dyżurnego Straży Gminnej w Nadarzynie od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00 (tel. 
22 – 720 08 67), drogą elektroniczną strazgminna@
nadarzyn.pl, lub też poprzez osobiste zgłoszenie się  
w siedzibie SG przy Pl. Poniatowskiego 42.

04.10.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypad-
ku drogowego do którego doszło w Urzucie (al. Katowicka). 
Zadysponowanie naszego zastępu (rozpoczęcie akcji  
o godz. 3:41). Obecne były również dwa zastępy PSP Pruszków 
oraz WRD Pruszków.
04.10.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego samochodu osobowego z ciężarowym, do którego 
doszło w Nadarzynie (al. Katowicka). Działania podjęte zostały  
o godzinie 12:12 i polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
wydobyciu przy pomocy sprzętu hydraulicznego dwóch osób za-
kleszczonych we wraku pojazdu, oraz udzieleniu pomocy przed 
medycznej. Obecne dwa zastępy PSP Pruszków, dwa zespoły 
Pogotowia Ratunkowego oraz WRD Pruszków.
10.10.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku dro-
gowego do którego doszło w Urzucie (al. Katowicka) z udziałem 
samochodu ciężarowego, działania zostały podjęte o godzinie 
7:21 i polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zmyciu 
jednego pasa ruchu z zanieczyszczeń po postawieniu samochodu 
TIR na koła. Obecne dwa zastępy PSP Pruszków.
13.10.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego motocyklisty z dziką zwierzyną do którego doszło  
w Nadarzynie (al. Katowicka); działania zostały podjęte o godzinie 
23:43; polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz próbie 
reanimacji osoby poszkodowanej, oświetleniu miejsca zdarzenia. 
Obecne Pogotowie Ratunkowe Pruszków, WRD Pruszków.
18.10.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji drogo-
wej dwóch samochodów osobowych do której doszło w Ruścu 
(al. Katowicka); działania zostały podjęte o godzinie 13:24.
22.10.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru pozostałości po 
budowie domu w Granicy (ul. Cyprysowa), działania zostały 
podjęte o godz. 18:12 i na miejsce akcji zadysponowana została 
Policja Michałowice.
28.10.2013 r. usuwanie zwalonego drzewa w Walendowie  
(ul. Nad Utratą); działania zostały podjęte o godz. 2:55; obecna na 
miejscu zdarzenia była także Policja Nadarzyn.
31.10.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru domu jed-
norodzinnego w Kajetanach (ul. Rolna); działania zostały 
podjęte o godzinie 5:36. Na miejsce zdarzenia zadyspono-
wano również dwa zastępy PSP Pruszków, jeden zastęp OSP 
Raszyn oraz Policję Nadarzyn.
31.102013 r. udział zastępu w dogaszaniu pogorzeliska po-
wstałego po pożarze domu jednorodzinnego w Kajetanach 
(ul. Rolna); działania zostały podjęte o godzinie 16:28.   
W dniu 22.10.2013 r wraz ze Strażakami PSP Pruszków na 
zaproszenie administracji obiektu braliśmy udział w ćwi-
czeniach na terenie Światowego Centrum Mowy i Słuchu  
w Kajetanach.
W dniu 26.10.2013 r. na terenie Kompleksu Leśnego 
Podkowa Leśna odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej 
„Grodzisk Maz.”, do której, w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego jest wcielona nasza jednostka.
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WEST – CAR S.C.
Rok założenia 1986

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

tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13

aBLACHARSTWO – LAKIERNICTWO
aSAMOCHODY ZASTęPCZE
aROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE
aHOLOWANIE 24H/DOBę
aELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, 
    OLEJE, HAMULCE
aKUPNO - SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
    CAŁYCH I POWYPADKOWYCH
aKLIMATYZACJA
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, 

francuskie, japońskie

www.westcar.pgrs.pl

W
ulkanizacja 

i wymiana 

opon

e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl
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Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew,
odśnieżanie, wiosenne prace porządkowe, strzyżenie 
żywopłotów, koszenie trawników. Okolice Nadarzyna.

Tel. 511 289 481 
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Usługi m.in. w zakresie rozliczania ksiąg 
handlowych, przychodów i rozchodów, ZUS, US 

oraz inne rozliczenia. Biuro rachunkowe ZELOTA
Tel. 604 621 231 

Poszukuję opiekunki do 8. miesięcznego chłopca. 
Praca w Urzucie na cały etat od stycznia 2014 roku. 
Zainteresowane osoby proszę o kontakt: 781 160 232

r
e

k
l

a
m

a

r
e

k
l

a
m

a



 11(175) listopad 2013 Wiadomości Nadarzyńskie  19

r
e

k
l

a
m

a
r

e
k

l
a

m
a

r
e

k
l

a
m

a
r

e
k

l
a

m
a

Mycie okien, sprzątanie, prasowanie
Tel: 664 729 758

Terapia manualna kręgosłupa i fizjoterapia. 
Termoplastyczne wkładki dla dzieci i dorosłych.

Wizyty po umówieniu telefonicznym. 
mgr rehabilitacji ruchowej Beata Pawłowska 

Tel. 696 024 653 (ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn) 
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Dh Arkadiusz Kiliński  - Naczelnik OSP Nadarzyn 
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Salon urody w Rozalinie poszukuje do współpracy
kosmetyczki, masażyski i wizazystki. Podnajem albo 

podział zysków.  Tel. 606 216 906

Księgowość i doradztwo dla firm z dojazdem do 
klienta. Tel. 501 103 570
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aPrzyjmę do pracy do pralni, od zaraz.
Tel. 502 147 532

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

Nowo otwarty salon fryzjerski - MARZENA w Ruścu 
podejmie współpracę z manikiurzystką.

Tel. 506 336 124

Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia na każdym 
poziomie 7 dni w tygodniu. Tel. 502 601 045

Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

Agencja Ochrony Juventus zatrudni osoby 
bezrobotne jak również emerytów, rencistów, 

studentów na obiekty w: Żabiej Woli, Zosinie, Błoniu, 
Kaniach, Pruszkowie, Koszajecu, Kopytowie, Nowej 

Wsi. Wymagania: zaświadczenie o niekaralności; 
oferujemy: przyuczenie do zawodu na koszt firmy, 
szkolenia, umundurowanie; terminowo wypłacane 

wynagrodzenie, zatrudnienie blisko miejsca 
zamieszkania. 

Tel. 22 4227521, kom. 605 998159
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aZAPRASZAMY DO SKLEPU IMBRYK  
Z HERBATAMI LIŚCIASTYMI, KAWAMI 

ZIARNISTYMI, AKCESORIAMII 
ORAZ SŁODKIMI DODATKAMI...

Pl.Poniatowskiego 40

05-830 NAdarzyn 

Pon. -pt. 10.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00
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PROPONUJE:
COBEN H. Kilka sekund od śmierci
  Powieść „Kilka sekund od śmierci” 
to drugi tom serii o Mickeyu, bratanku 
Myrona Bolitara - bohatera poprzed-
nich książek Cobena. Nastolatek, który 
niedawno zamieszkał z Myronem, po-
woli odnajduje swoje miejsce w nowej 
szkole, ale wciąż wpada w kolejne kło-
poty. Minęło zaledwie kilka dni od wy-
darzeń opisanych w pierwszym tomie, 

a Mickey został już zamieszany w podpalenie i morderstwo. 
Ponadto nadal szuka śladów Rzeźnika z Łodzi i tajemniczej 
organizacji, jaką jest Schronienie Abeona. Usiłuje też od-
kryć prawdę o śmierci ojca. Ma duże zdolności detektywi-
styczne i jest równie bystry jak wujek, jednak będzie mu-
siał zmobilizować wszystkie swoje siły, by ochronić przed 
nadciągającym niebezpieczeństwem tych, których kocha... 
MUNRO A.: Przyjaciółka z młodości
   Kolejna na polskim rynku książka 
kanadyjskiej mistrzyni krótkich form 
prozatorskich, laureatki Nagrody 
Bookera (2009) i literackiej Nagrody 
Nobla (2013). „Przyjaciółka z mło-
dości” to dziesięć niezwykłych, hip-
notyzujących czytelnika opowiadań 
o tym, co dla każdego z nas najważ-
niejsze, a zarazem najbardziej tajem-
nicze: o miłości, tęsknocie, śmierci 
i przypadkach rządzących ludzkim 
życiem... To prawdziwa literacka uczta dla wielbicieli magii 
słowa, pozostawiająca niezapomniane wrażenia. 

DOMOSŁAWSKI A.: Śmierć 
w Amazonii
   W zapadłej wiosce w brazylij-
skim interiorze ginie para obroń-
ców Amazonii. W dalekim mia-
steczku w Andach „nieznani 
sprawcy” polują na księdza, który 
broni praw górali do ziemi i wody. 
Ktoś zabija towarzysza wspólnej 
sprawy. Pewien robotnik rolny 
zostaje prawnikiem. Domaga się 
odszkodowań dla mieszkańców 

miasteczek i wsi, którzy zaczęli zapadać na nieznane wcze-
śniej choroby. Dostaje telefon z wiadomością, że znalezio-
no zwłoki jego młodszego brata. Artur Domosławski po-
dąża śladami tajemniczych zbrodni, w których giną ludzie 
zaangażowani w obronę niszczonego środowiska natural-
nego i praw lokalnej ludności w Ameryce Południowej. 
Kto stoi za serią morderstw? Czy zwyczajni ludzie, którzy 
bronią swojej ziemi, mają szanse w zderzeniu z międzyna-
rodowymi korporacjami i przekupionymi władzami? Polski 
reporter ukazuje współczesne oblicza wielkiego biznesu, 
skorumpowanej polityki i ciemnych stron globalizacji.      

Domosławski pisze o Ameryce Łacińskiej, przedstawiając 
losy konkretnych osób. Nie ma tu prostych haseł o obro-
nie puszczy amazońskiej. Nie ma lukrowanego obrazka 
celebryty wspierającego indiańskie plemiona. Jest kipiący 
energią, rozpaczą, ale i nadzieją świat ludzi, którzy dzięki 
Domosławskiemu, stają się nam po prostu bliscy. „Śmierć 
w Amazonii” otwiera czytelnikom oczy, pokazując reguły 
rządzące również naszą rzeczywistością. 
TWARDOCH S.: Morfina
 Konstanty Willemann, 
warszawiak, lecz syn niemieckiego 
arystokraty i spolszczonej 
Ślązaczki, niewiele robi sobie  
z patriotycznych haseł i tradycji 
uświęconej krwią bohaterskich 
żołnierzy. Jest cynikiem, łajdakiem 
i bon-vivantem. Niewiernym 
mężem i złym ojcem. Konstanty 
niechętnie bierze udział  
w kampanii wrześniowej, a po 
jej klęsce również wbrew sobie 
zostaje członkiem tajnej organizacji. Nie chce być Polakiem, nie 
chce być Niemcem. Pragnie jedynie zdobyć kolejną buteleczkę 
morfiny i żyć swoim dawnym życiem bywalca i kobieciarza.  
Przed historią jednak uciec się nie da. Szczepan 
Twardoch w „Morfinie” osiągnął rzecz rzadką  
w polskiej prozie - wykreował antybohatera, którego nie 
sposób nie lubić. Szalona, transowa i odważna powieść. 

MONTEFIORE S.S..: Pewnej 
zimowej nocy 
 „Pewnej zimowej nocy” to 
wciągająca opowieść o miłości, 
namiętności i władzy, autora takich 
bestsellerów jak „Stalin. Dwór 
czerwonego cara”, „Jerozolima”  
i „Saszeńka”. Akcja książki rozgrywa 
się w środowisku kremlowskich elit 
w czasach Stalina. Przedstawione 
tu wydarzenia osnute są na faktach. 

Jest czerwiec 1945 roku. Moskwa świętuje właśnie 
zwycięstwo nad Niemcami, gdy dwoje nastolatków ginie 
od kul wystrzelonych z pistoletu. Byli dziećmi wysokich 
sowieckich dygnitarzy, uczniami najbardziej elitarnej szkoły 
w stolicy. Morderstwo? Podwójne samobójstwo? Spisek 
przeciwko Stalinowi? Koledzy ofiar zostają aresztowani. 
Rusza śledztwo, które ujawnia starannie skrywane sekrety 
ich rodziców i innych osób z najbliższego kręgu Stalina. 
SLAUGHTER K.: Fatum
Lena Adams nie mogła przypuszczać, że upragniony powrót do 
pracy zacznie się tak źle. Na komisariat policji w Heartsdale, 
spokojnym miasteczku w stanie Georgia, wtargnęło dwóch 
uzbrojonych mężczyzn, zabili trzech policjantów, kilku 
innych ranili, przetrzymują zakładników. Lena bardziej niż 
kiedykolwiek jest zdeterminowana, by rozwiązać tę sprawę 
- wśród zabitych jest jej wieloletni szef i przyjaciel, Jeffrey 
Tolliver. 
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W dniu 25 października 2013 r. odbyło się uroczyste otwar-
cie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Publicznej 
w Nadarzynie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 
Agnieszka Kuźmińska - Wicestarosta Pruszkowski, Janusz 
Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, Ewa Marjańska - Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Nadarzynie oraz młody czytelnik.

    Nowy oddział poświęcił ks. Dziekan Andrzej Wieczorek - pro-
boszcz miejscowej parafii. W uroczystości udział wzięli m.in. 
przedstawiciele władz  Starostwa Pruszkowskiego z p. Wicestarostą 
- Agnieszką Kuźmińską, Sebastian Wierzbicki - Wicedyrektor 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej 
Województwa Mazowieckiego, władze Gminy Nadarzyn, dyrek-
torzy innych zaprzyjaźnionych bibliotek, dyrektorzy placówek 
oświatowych i jednostek podległych z terenu Gminy Nadarzyn, 
pracownicy nadarzyńskiej biblioteki oraz dzieci.
   W krótkim wystąpieniu p. Sebastian Wierzbicki - który jest rów-
nież Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
zaznaczył, iż znając problemy, z którymi borykają się obecnie sa-
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Zapraszamy do nowego oddziału
Drodzy Czytelnicy! 

Zapraszamy do 
nowego i doskonale 
w y p o s a ż o n e g o 
Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży.  
   W naszych zbiorach 
znajdziecie nie tylko 
książki, czasopisma 

i komiksy, ale także różnorodne programy multimedialne, 
gry edukacyjne, audiobooki oraz filmy, które poprzez zabawę 
przekazują cenną wiedzę. 

Są również przygotowane stanowiska komputerowe z do-
stępem do Internetu, dzięki którym dotarcie do interesujących 
i potrzebnych informacji będzie o wiele łatwiejsze. To tutaj  
w ciszy i spokoju odrobicie zadaną pracę domową, przygotu-
jecie się do zajęć lekcyjnych lub powtórzycie materiał przed 
sprawdzianem. 

Możecie również liczyć na 
profesjonalną pomoc biblioteka-
rzy, którzy chętnie pomogą Wam 
w doborze ciekawych lektur oraz 
porozmawiają na temat przeczyta-
nych książek. 

Naszym celem jest, aby każdy z Was czuł się u nas kom-
fortowo i bezpiecznie. Chcielibyśmy również, aby biblioteka 
była miejscem przyjaznym, z życzliwą i rodzinną atmosferą, 
do którego często będziecie powracać z uśmiechem na twarzy, 
spragnieni nowych fascynujących przygód z książką. 

Nowy oddział mieści się przy Pl. Poniatowskiego 42 
(wejście od Ronda Armii Krajowej). Godziny otwarcia:  
pon., wt., śr., pt. 12:00 – 19:00; czwartek  8:00 – 15:00.

Więcej informacji na stronie Biblioteki Publicznej 
Gminy Nadarzyn: www.biblioteka.nadarzyn.pl 

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200- 1900; czw. - 800- 1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200- 1900; śr. - 800- 1500.

Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie  

Nowy oddział dla dzieci i młodzieży

Od lewej:  Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, Ks. Dziekan Andrzej 
Wieczorek - Proboszcz nadarzyńskiej parafii, Sebastian Wierzbicki 
- Wicedyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego, Ewa Marjańska  - Dyrektor 
Biblioteki, Beata Fedorko - pracownik nadarzyńskiej biblioteki.

morządy, uważa iż na szczególne podkreślenie i wyróżnienie 
zasługują starania na rzecz rozwoju kultury i czytelnictwa 
podejmowane przez władze Gminy Nadarzyn. Wyrażając 
uznanie dla realizowanych działań  i dziękując za współpracę 
pogratulował tak doskonale funkcjonującej placówki jak nada-
rzyńska bilioteka, która jest jedną z najlepszych w wojewódz-
twie mazowieckim.                                                                                               
                                                                                                   red.
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Z radością informujemy, że w październiku  2013 
Sakrament Chrztu przyjęli:
Kuba Kopeć, Leon Krylik, Adam Jastrzębski, Leonard 
Płużyński, Aleksandra Szopa, Gabriela Bronisławska, Jakub 
Wojciechowski, Filip Szczypior, Miłosz Mierzejewski, Jan 
Dziewulski, Wiktoria Domańska
Sakramentalny Związek Małżeński zawarły nastę-
pujące osoby:
Mariusz Pawluć – Aleksandra Kilińska, Krzysztof Grzyb 
– Justyna Adamowicz, Piotr Mikołajczyk – Katarzyna 
Bandyra, Jacek Deptuszewski – Agnieszka Woźniak.
Z przykrością informujemy, że w październi-
ku odeszli z naszej Parafii: śp. Kazimiera Mieszała,  
śp. Mirosław Grzegorzewski, śp. Danuta Sielska. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

Adwent
Adwent w Kościele Katolickim to 
czterotygodniowy okres poprzedzający 
Boże Narodzenie. W tym roku Adwent 
rozpocznie się 30 listopada i potrwa 
do 24 grudnia. Pierwsza niedziela 
Adwentu stanowi również początek 
kościelnego roku liturgicznego. Okres 

ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na 
świętowanie narodzenia Chrystusa. 
Sam termin „Adwent” wywodzi się z łaciny, gdzie „adven-
tus” znaczy tyle, co „przyjście”. Okres ten został ustano-
wiony w Kościele w IV wieku, podczas Synodu w Saragos-
sie w 380 roku. W VI wieku papież Grzegorz Wielki zalecił 
by Adwent trwał cztery tygodnie. Okres ten niemal od sa-
mego początku miał mieć radosny wydźwięk ( oczekiwanie 
na narodzenie Zbawiciela), jednocześnie jednak powinien 
skłaniać do refleksji i pokuty, dlatego ustalono, że kapłani 
będą nosić w tym okresie fioletowe szaty liturgiczne.  
Adwent posiada swoją własną, charakterystyczna liturgię. 
Zwyczajowym nabożeństwem odprawianym w tym czasie 
każdego dnia są tak zwane Roraty, czyli Jutrznia. Nabożeń-
stwa te sprawowane są na cześć Marii Panny i służą prośbie 

Caritas przy Parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie

Internet: http://parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafia@nadarzyn.biz 
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek  - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii:

      Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas 
   Tel. 728 947 323

o przyjście Chrystusa. Odbywają się one najczęściej rano 
lub wieczorem. Uczestnicy Rorat przynoszą ze sobą spe-
cjalne, zdobione lampiony, będące symbolem nadziei, albo 
świece zwane „roratkami”. Opasane są one białą lub niebie-
ską kokardą, odsyłającą do kolorów maryjnych. 
Kościół zaleca również wiernym uczestnictwo w rekolek-
cjach adwentowych i korzystanie z sakramentu pokuty

Roraty w naszej parafii 
- codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 6.30.

Rekolekcje Adwentowe w dniach 20, 21, 22 grudnia.

Proboszcz ks. Andrzej Wieczorek

Pomoc świąteczna Parafialnego Caritas
Okres Adwentu i czas przedświąteczny jest dla Caritas 

momentem szczególnej mobilizacji. Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom to chyba najbardziej znane dzieło Caritas 
prowadzone w całej Polsce. 
Akcja polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię 
Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na 
znak solidarności z najbardziej potrzebującymi. Ma na celu 
uwrażliwienie na potrzeby dzieci ubogich, głodnych i zanie-
dbanych oraz stwarza okazję, aby pospieszyć im z pomocą. 

W czasie Adwentu prowadzone są zbiórki żywności, aby 
przed świętami Bożego Narodzenia przygotować paczki.  
(W naszej Parafii ogromnym wsparciem dla Caritas są 
harcerze, którzy pod opieką ks. Jarosława Kuśmierczyka 
przeprowadzają zbiórkę żywności. Ich praca i życzliwość 
Darczyńców pozwala sprawić radość wielu rodzinom nie 
tylko z naszej parafii, ale z całej gminy).
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom mobilizuje nas do kształ-

towania w sobie cnoty miłosierdzia i postawy odpowiedzial-
ności za drugiego człowieka będącego w potrzebie.
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Kultura

Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl

 www.nok.pl
To się wydarzyło w naszych świetlicach...

Urzut
Dekorowanie tortów masą 

cukrową 
6 listopada gościliśmy w naszej świetlicy panie: Agnieszkę 
Kmieć i Katarzynę Skurę. Warsztaty rozpoczęły się pre-
zentacją multimedialną wspaniałych wypieków autorstwa 
Agnieszki Kmieć. Następnie panie zaprezentowały miesz-
kankom Urzutu sposoby dekorowania tortów masą cukrową. 
Poznałyśmy technikę nakładania masy cukrowej na cały tort 
oraz lepienia małych elementów, które sprawiają że torty 
wyglądają przepięknie. Zadanie nie było łatwe, ale wszyst-
kim sprawiło ogromną przyjemność, a efekty końcowe moż-
na podziwiać w galerii zdjęć na stronie internetowej NOK  
w zakładce świetlicy. W myśl zasady „ile osób tyle pomy-
słów” powstało 9 bardzo oryginalnych tortów. 
Bardzo dziękujemy pani Agnieszce i pani Kasi za wpro-

wadzenie nas w bajkowy świat cukrowych tortów.  
PS. Na okładce WN jedna z dekoracji. 

Agnieszka Sokołowska 
 -  Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

Poznajemy Kuchnie Świata – zakładnicy na-
szych spiżarni, czyli lato zamknięte w słoiku

    Po wakacyjnej przerwie wrócił cykl spotkań „Poznajemy 
Kuchnie Świata”, poświęcony gotowaniu. Na początku paź-
dziernika odbyło się spotkanie pod hasłem: „ Zakładnicy naszych 
spiżarni, czyli lato zamknięte w słoiku” i dotyczyło przetworów. 
Pojawiły się, pod wieloma postaciami, ogórki, gruszki, dynia, 
papryka, buraczki, grzyby, kapusta, śliwki. Obyła się degusta-
cja wszystkich przetworów. Od słonego do słodkiego. Nastąpiła 
wymiana przepisów, informacji i tajników dobrej kuchni.  
Bo przepis, przepisem, ale każdy ma swoją tajemnicę. 
    Pojawiły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Parol 
jak również zaproszone panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Młochowa, które zawojowały nasze kubki smakowe opieńka-
mi. Wyśmienite!!! To mój prywatny faworyt,  jak również ogór-
ki kiszone i sałatka z kapusty. 
   Było smacznie, było pachnąco i kolorowo. To nasz sposób 
na wspomnienie lata. A Wasz jaki jest? Dziękuję wszystkim 
uczestnikom spotkania, że zechcieli podzielić się swoimi 
tajemnicami. 

JABŁKO W ROLI GŁÓWNEJ 
    Jabłko jest wszystkim bardzo dobrze znane, ale jego walory 
smakowe są trochę niedoceniane. O tej porze roku mamy całą 
gamę jabłek: od słodkich po kwaśne, od małych po duże, od 
zielonych poprzez żółte po czerwone. Ogłaszając konkurs 
„(NIE)ZWYKŁE JABŁKO” postanowiliśmy przypomnieć 
jak wdzięczne są te owoce i na ile różnych sposobów można 
wykorzystać jabłka w naszej kuchni. W świetlicy w Parolach 
18 października podczas międzyświetlicowej imprezy „Jabłko 
w roli głównej” Jury w składzie: pani Agnieszka Kmieć, pani 
Barbara Syller, pani Danuta Woźniak musiały zmierzyć się  
z niełatwym zadaniem wyłonienia najlepszej potrawy. Poziom 
był bardzo wysoki a potrawy wyjątkowo smaczne. Na stołach 
zagościł śledź z jabłkiem, wątróbka z jabłkiem, zupa jabłkowa 
z grzankami cynamonowymi, tradycyjne i te mniej tradycyjne 
szarlotki, rogaliki z jabłkami i pierogi, empanadillas z jabłkami.
Po burzliwej dyskusji Jury ogłoszono wyniki: I miejsce zajęła 
zupa jabłkowa z grzankami cynamonowymi przygotowana 
przez panią Agnieszkę Sokołowską ze świetlicy w Urzucie, 
II miejsce szarlotka z bitą śmietaną wykonana przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Parol, III miejsce tradycyjna 
szarlotka przygotowana przez panią Iwonę Świergiel  
z Wolicy. Gratulujemy!!! Po wręczeniu dyplomów i rozdaniu 
nagród pozostali uczestnicy imprezy mogli degustować  
11 zgłoszonych do konkursu potraw. 
    Ponadto bawiliśmy się w archeologów i trenowaliśmy nasze 
zdolności rysunkowe i skojarzeniowe podczas kalamburów. 
To był wieczór spędzony w bardzo miłym towarzystwie, oby 
takich było jak najwięcej!

Ogromne podziękowania dla pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Parol za to, że wygraną w konkursie 

przekazały na rzecz świetlicy w Parolach.
Chciałabym podziękować mojej córce Magdzie 

i wolontariuszce Ani, które pomagały mi tego dnia 
przy dekoracji sali oraz podczas prowadzenia zabaw. 

Dzięki hojności Państwa Renaty i Mirosława 
Chruściaków każdy uczestnik mógł otrzymać głównego 

bohatera spotkania - jabłko. Jabłka stanowiły 
również wystrój sali. Chciałam gorąco podziękować 

Stowarzyszeniu Fotograficznemu Migawka 
za dokumentację fotograficzną spotkania.

Tradycyjnie już fotorelacje ze spotkań na naszej stronie:
www.nok.pl w zakładce Parole.

Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach 

Drużyna piłkarska Wola Squad dziękuje
Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie 

za ufundowanie strojów piłkarskich 
dla całego zespołu jak również wszystkim 
zaangażowanym pośrednio i bezpośrednio 

w sprawę koszulek.

Parole
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Lech Majewski 
w Kinie Nokowym 

-  6 grudnia o godz. 19.00

NOK!Teatr w Wejherowie    

W dniach 26-27 października 2013 r. NOK! Teatr wziął 
udział w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie. 
Mieliśmy okazję wystąpić w niezwykłym, nowo otwartym, 
obiekcie Filharmonii Kaszubskiej, gdzie zaprezentowali-
śmy jednoaktówkę Antoniego Czechowa „Oświadczyny” 
w reżyserii Kamili Michalskiej. Moment ogłoszenia wy-
ników był dla nas niezwykle emocjonujący, ponieważ po-
ziom prezentowanych spektakli był bardzo wysoki. Ku na-
szej radości jury doceniło Annę Balsam odtwórczynię roli 
Natalii przyznając jej Indywidualną Nagrodę Aktorską!!! 
częścią  której był czek na kwotę 300 zł. Warto wspomnieć, 
że jest to już druga nagroda przyznana Ani Balsam za tę 
kreację. Pierwszą, w kwietniu br., przyznało jury w czasie 
Wadowickich Spotkań Teatralnych.

Proponujemy...

    Mieszkanka Nadarzyna pani Danuta Woźniak otrzymała 
Wyróżnienie w kategorii Piosenka Soliści-Wokaliści i Duety 
wokalne na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My, organizowa-
nym przez Dom Kultury Włochy w Warszawie. To był debiut 
estradowy pani Danusi, która brawurowo zaśpiewała piosen-
kę z musicalu My Fair Lady „Czekaj no, Higgińszczaku”, 
akompaniował jej nasz nadarzyński muzyk i pianista Michał 
Stawarski, a nad interpretacją pracowała Kamila Michalska. 
  Sukces pani Danusi tym bardziej zasługuje na szacunek  
i uznanie, że do konkursu zgłosiły się 1354 osoby (144 prezenta-
cje), w tym 31 solistów a w jury byli pp: Katarzyna Sokołowska 
- profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie, Wydział Edukacji Muzycznej, Karolina Muszalak 
– Buława aktorka filmowa i teatralna i Waldemar Wielgosz in-
struktor i międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego.
Gratulacje dla pani Danuty – zdjęcie na okładce WN.

XV Festiwal Teatrów Amatorskich 
„Garderoba Białołęki”

   Z radością informujemy, iż przedstawienie NOK! Teatru 
„Oświadczyny” A. Czechowa w reżyserii Kamili Michalskiej 
zostało zakwalifikowane do XV edycji Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatralnego „Garderoba Białołęki”. Trzeba zazna-
czyć, że do konkursu zgłosiło się  30 grup teatralnych z całej 
Polski spośród których komisja konkursowa, na podstawie 
demo,  wyłoniła 12., w tym nas!!! 

XI Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Seniorów 

– Teraz My

   Na 6 grudnia przygotowaliśmy niezwykły prezent dla 
miłośników kina - spotkanie z jednym z najbardziej orygi-
nalnych, wszechstronnych i cenionych na świecie polskich 
artystów. Gościem Kina Nokowego będzie Lech Majewski 
– reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz, członek 
Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii 
Filmowej. Zobaczymy obsypany nagrodami (m.in. Grand 
Prix Camerimage i nagroda im. Federico Felliniego) film pt. 
„Angelus” zwany często „śląskim ‘Sto lat samotności’”. 

(…) Lech Majewski mógłby należeć do medycejskiej Akademii 
Neoplatońskiej. Wciąż w podróży, poszukujący, pragnie poczucia 
wolności i przekracza zarówno granice krajów, jak i gatunków 
sztuki. Obrazy, spektakle, filmy, książki, instalacje i opery reali-
zuje w USA, Brazylii, Anglii, w rodzinnej Polsce, w Niemczech, 
na Litwie i we Włoszech. Buduje swoje wizje z pierwotnych 
znaczeń, często ukrytych, wymagających ezoterycznej wiedzy,  
i czyni to w czasach wrogich kontemplacji, wrogich tradycji od-
czytywania symboli. W czasach promujących jedynie szybkość, 
łatwość i merkantylność jego utwory zanurzają nas w głąb,  
w gęstniejącą substancję tajemnicy, gdyż są podróżą w niezna-
ne. (Paul Langham, źródło: okładka książki „Metafizyka”) 

   Urodził się w Katowicach. Studiował malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych i reżyserię w PWSFTViT w Łodzi. Zrealizowa-
na podczas studiów etiuda dokumentalna (Grand Hotel, 1975) 
zdobyła Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Fil-
mowych, a pełnometrażowy debiut fabularny „Rycerz” (1980) 
został wysoko oceniony przez krytyków filmowych w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dzięki pochlebnym recen-
zjom, m. in. w „Timesie” reżyser został zaproszony do Cam-
bridge na Festiwal Kultury Średniowieczne”.
Potem przyszły kolejne sukcesy. Jest ich tak wiele, że z koniecz-
ności odsyłam Państwa do Internetu.
    Zrealizowany w 2001 roku „Angelus” to jeden z niewielu 
filmów Majewskiego wyprodukowanych w całości w Polsce. 
Opowiada historię śląskiej grupy różokrzyżowców-górni-
ków. Głównym bohaterem jest Teofil Ociepka (obok Nikifora 
najbardziej znany polski malarz-prymitywista). Co ciekawe, 
Michael Gibson, pisarz, krytyk i historyk sztuki zafascynowa-
ny „Angelusem” zaproponował Lechowi Majewskiemu nakrę-
cenie filmu dokumentalnego o „Drodze Krzyżowej”, obrazie 
Pietera Bruegla znajdującym się w zborach Muzeum Historii 
Sztuki w Wiedniu (podstawą miał być esej Gibsona). Majewski 
postanowił zmierzyć się z realizacją filmu, nie dokumentalnego 
jednak, lecz fabularnego. Tak powstał kolejny, obsypany nagro-
dami film - „Młyn i krzyż”.

(na podstawie:www.lechmajewski.art.pl/biografia.php 
oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Młyn_i_krzyż)

   Uczciwie trzeba przyznać, że takiego filmu jak „Angelus”  
w polskim kinie jeszcze nie było, a przynajmniej ja takiego nie 
widziałem. Oryginalna i niesztampowa fabuła dała Majewskiemu 
ogromne możliwości stworzenia unikalnego świata, w którym 
codzienna rzeczywistość miesza się z okultyzmem i magią. 
(Dominik Kubacki, www.filmweb.pl)

                                     Dorota Suwalska

Obsługa internetu - nauka dla osób 50+
W ramach Polski Cyfrowej Rwnych Szans - na rzecz włączenia 
dorosłych osób 50+ w cyfrowy świat, działają lokalni animato-
rzy tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej. W Gminie Nadarzyn działa 
wolonatriusz (mieszkaniec Ruśca) p. Jerzy Michna. Prowadzi 
on zajęcia z zakresu obsługi intrernetu. Zainteresowanych pro-

simy o kontakt do p. Michny tel. 600 355 944. 
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w NOK, w godz. dopołu-

dniowych.  Istnieje możliwość zajęć w świetlicach NOK  
- w Rozalinie, Młochowie, Urzucie, Parolach.
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Szkoła Muzyczna w Nadarzynie zaprasza 
na Koncert Mikołajkowy, 

który odbędzie się 4 grudnia (środa) o g. 18.00 
w auli Gimnazjum (ul. Żółwińska 41, Nadarzyn).

Wystąpią uczniowie i nauczyciele w utworach solowych, 
duetach, zespołach wokalnych i instrumentalnych. 
Gościem specjalnym będzie Luis Nubiola, kubański 
saksofonista, który zagra ze znakomitym pianistą 

Michałem Stawarskim, nauczycielem Szkoły. 
Na wszystkie dzieci czekają upominki! Wstęp wolny.

 7 grudnia (sobota) o godz. 16.00
zapraszamy 

na

„Mikołajki ze sztuką”

W programie 
zabawy animacyjne,•	
zajęcia plastyczne,•	
słodki poczęstunek, •	
wizyta Świętego Mikołaja.•	

Nadarzyński Ośrodek Kultury Pl. Poniatowskiego 42, 
05-830 Nadarzyn; Tel. 22 729 89 15

Wstęp 5 zł. 

12 stycznia 2014 r. 
- po raz dziewiąty 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagra w NOK

Organizator Sztabu: Nadarzyński Ośrodek Kultury
Szef sztabu: Monika Mazurek

Współorganizator: Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II 
w Nadarzynie

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do włączenia się 
w organizację imprezy, podarowania przedmiotu na 

licytację, bądź zaproponowania 
artystycznej formy udziału. 

Weź udział w licytacji!!!

WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!!!

Rubrykę Kultura redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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Sport
 Damian Krzemiński - koordynator projektu

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Projekt realizowany był 
dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu ze środków Komisji 

Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” ak-
cja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe.

 „Sport zamiast używek” to lokalny projekt realizowany 
przez młodzież z wiejskiej gminy Nadarzyn. Powstał z ini-
cjatywy młodzieży i był przez nią realizowany. Dwie główne 
części projektu to organizacja zajęć sportowo-ruchowych oraz 
otwartych dyskusji związanych ze zdrowym trybem życia. 
Młodzież podczas projektu promowała: życie bez używek 
typu dopalacze, narkotyki, alkohol, a po drugie rozwijanie pa-
sji sportowych. Od maja do końca września co środę odbywa-
ły  się spotkania otwarte na temat używek. Specjaliści radzili 
jak żyć bez „dopalaczy”. W tym samym okresie od poniedział-
ku do piątku odbywały się różne zajęcia sportowe w grupach. 
To zabawa i trening, a także nauka skutecznych metod walki 
ze stresem. Zajęcia prowadzone były przez młodą, wykwali-
fikowaną kadrę trenersko - instruktorską. „W zdrowym ciele 
zdrowy duch” to podstawowe hasło zajęć sportowych, które 
odbyły się podczas projektu. Wszystkie one miały na celu po-
zaformalną edukację, by naprowadzić młodych na zdrowy tryb 
życia. Projekt zaktywizować miał młodzież, nauczyć pracy w 
grupie, edukować poprzez sport, wyrównać szanse młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym, nauczyć tolerancji dla 
innych oraz walki ze stresem, pokazać skutki i konsekwencje 
stosowania niebezpiecznych dla zdrowia używek.  

PIŁKA SIATKOWA GLKS Nadarzyn 
     Bardzo dobrze spisują się w debiutanckim sezonie  występujące  
w III lidze seniorek siatkarki GLKS Nadarzyn. Drużyna 
zbudowana na młodych wychowankach klubu (juniorki  
i kadetki) została wzmocniona 4 starszymi zawodniczkami,  
a w szczególności grającą trenerką Mistrzynią Europy z 2003 
roku Dominiką Leśniewicz. Zespół w trzech pierwszych 
meczach zdobył komplet punktów nie tracąc seta. Nadarzynianki 
wygrywały z: KKS Kozienicami, UKS Spartą Grodzisk 
Mazowiecki oraz UKS Ósemką Siedlce. 
    Zawodniczki i działacze sekcji chcieliby także serdecznie 
podziękować panom Grzegorzowi Mirosowi i Piotrowi 
Dwojakowi właścicielom firm ELE-TRUCK  i AUTO STD za 
zakup strojów meczowych dla zespołu. 
   Zapowiedzi kolejnych meczy siatkarek w III lidze seniorek 
oraz w I lidze juniorek i kadetek  wszyscy zainteresowani znajdą 
na stronie www.glksnadaryn.pl/siatkarki lub na facebooku 
Siatkarki GLKS Nadarzyn.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt GLKS Nadarzyn zaprasza 
dziewczęta urodzone w latach 2004-2002 na zajęcia 

treningowe grupy naborowej. Treningi odbywają się w 
hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie przy 

ulicy Sitarskich 4, w pon. 16.00 -17.30 , śr. 16.00 -17.30  
i czw. 15.30 – 17.00. 

Zapisy na treningu lub telefonicznie 
  pod numerem 512 541 350 

Zgodnie z założeniami projekt rozpoczęliśmy 1 maja 2013 
od błyskawicznych przygotowań naszej inicjatywy. Pierwsze 
zajęcia sportowe odbyły się od razu po majówce, a zaintereso-
wanie  przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zakładaliśmy 
udział ok. 40 młodych osób, a już pierwszego dnia przytrafił 
się „ból głowy” związany z dwukrotnie większą liczbą mło-
dych uczestników. Dzięki pomocy GOS Nadarzyn udało 
utworzyć się dodatkową grupę, która trzy razy w tygodniu  
z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach organi-
zowanych na boiskach i hali sportowej przy SP w Nadarzynie.    
W czasie trwania projektu przeprowadziliśmy niespełna 400 
godzin zajęć sportowych (podczas których w wodę pitną za-
opatrywała nas firma FHU KLIWER Wojciech Klimkowski, 
nad bezpieczeństwem uczestników czuwał wykwalifikowany 
ratownik medyczny).  

32. godziny poświęcilismy na warsztaty na temat używek 
i zdrowego trybu życia, które dzięki wsparciu Gimnazjum im. 
bł. Jana Pawła II w Nadarzynie i zaangażowaniu dyrektora 
Zbigniewa Relugi przeprowadzone zostały w sali multimedial-
nej placówki. Zajęcia poprowadzili: starsi uczestnicy, psycholog, 
ratownik medyczny, fizjoterapeuta oraz zaproszeni goście. Poza 
warsztatami i zajęciami sportowymi młodzież biorąca udział w 
projekcie uczestniczyła m.in. w:meczu o Mistrzostwo Polski 
w tenisie stołowym kobiet, licznych zawodach sportowych 
organizowanych na terenie Gminy Nadarzyn, a także całego 
Mazowsza, spotkaniach z mistrzami sportu.W zajęciach udział 
wzięło ponad 100 młodych mieszkańców Gminy Nadarzyn i jej 
okolic. Projekt zakończył się 30.09.2013 r.

Projekt „Sport zamiast używek”  

TENIS STOŁOWY GLKS Nadarzyn
 

    Tenisistki stołowe GLKS Wanzl Scania Nadarzyn  po 
sześciu rozegranych kolejkach nadal są bez porażki 
i przewodzą w tabeli esktraklasy kobiet. W ostatnich 
tygodniach  podopieczne trenera Marcina Kusińskiego 
wygrywały  z; AZS UE Wrocław (wynik: 3-1), LUKS 
Polmlek Zamer Lidzbark warmiński (3-0) oraz KU AZS 
PWSiP Łomża (3-0). Przed naszą drużyną teraz najtrudniejsze 
jak się wydaje spotkania z absolutnym dominatorem, 
uczestnikiem Ligi Mistrzyń – KTS Zamek Tarnobrzeg 
oraz KS Bronowianką Kraków i AZS AJD Częstochową. 
Ostatnie trzy mecze pierwszej kolejki tenisiści zagrają  
dopiero w połowie listopada po rozgrywanym w 
Spale Światowym Pro-Tourze z udziałem najlepszych 
pingpongistów globu. W tym gronie szanse zagrania dostaną 
także gracze GLKS-Wanzl Scania Nadarzyn: Sandra Wabik, 
Antonina Szymańska, Klaudia Kusińska, Michał Bańkosz, 
Antoni Witkowski i Michał Murawski.
    O wynikach sekcji i zapowiedziach meczów esktraklasy 
kobiet, I ligi mężczyzn i kobiet oraz II ligi męskiej można 
przeczytać na stronach internetowych sekcji: www.nadarzyn-
pingpong.pl i www.glksnadarzyn.pl.
Zapraszamy na treningi grupy naborowej codziennie 
w godzinach 15.30 – 17.00 w od pon. do pt. w hali 
widowiskowo – sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 
41 (gimnazjum).
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Awans dziewcząt z Gimnazjum 
na Międzypowiatowy Turniej w Piłce Nożnej
   Dnia 15.10 rozegrany został w Raszynie turniej powiatowy 
w piłce nożnej, w którym spotkało się pięć drużyn z powiatu 
pruszkowskiego.
   Drużyna z Nadarzyna w swojej grupie rozegrała pojedynki  
z Michałowicami i Pruszkowem. Mecz z Michałowicami rozpo-
czął się od bramki strzelonej w drugiej minucie meczu. Taki po-
czątek „uskrzydlił” dziewczęta i w niedługim czasie wynik wy-
nosił 3-0 dla Nadarzyna, a ostatecznie 4-1 dla naszego zespołu. 
W kolejnym meczu Pruszków pokonał Michałowice 4-2 i przy-
szedł czas na rozstrzygający mecz, być albo nie być na zawodach 
międzypowiatowych.  Bardzo wyrównany pojedynek, który  
w ostatecznym rozrachunku zwyciężyły nadarzynianki 3-2, da-
jąc sobie możliwość zagrania finału z wicemistrzyniami Woje-
wództwa Mazowieckiego - drużyną z gimnazjum w Raszynie.

    Mecz 
w z b u d z i ł 
wiele emocji 
w obu druży-
nach  i mimo 
prowadzenia 
0-2 drużyny 
p r z e c i w -
nej, nada-
r z y n i a n k i  
świetnie się 

prezentowały podczas wyprowadzania własnych akcji, które w 
końcu za sprawą Magdaleny Kuch zakończone zostały celnymi 
strzałami doprowadzając do remisu 2-2. Ze strony gospodarzy 
gra stała się bardziej agresywna, a i „uciekające powietrze”  
z naszych dziewcząt nie wpływało dobrze na grę. Rezultat 4-2 
dla Raszyna i nasze II miejsce w Mistrzostwach Powiatu oraz 
awans na turniej Międzypowiatowy. Świetna gra wymienionej 
Magdy Kuch, Agnieszki Krupińskiej, Pauliny Stacheckiej, Julii 
Janickiej, bardzo dobrze w obronie spisała się Natalia Majek, 
Iwona Marczak, Jassica Chrząstowska, Klaudia Jagodzińska 
oraz debiutujące w zawodach gimnazjalnych - Ewelina Chru-
ściak, Ewa Terlikowska, Roksana Leonarczyk i bramkarka- Pa-
trycja Kuch.

Magdalena Milczarek – nauczyciel wych. fiz. 
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II 

Piłka siatkowa - Gimnazjalistki w finale wojewódzkim
Gimnazjalistki z Nadarzyna wygrały rejonowe eliminacje 

Gimnazjady w Piłce Siatkowej.  Dziewczęta pokonały m.in. koleżan-
ki z Gimnazjów w Wiskitkach, Bartnikach, Lesznowoli, Nieporętu  
i Jabłonny. Skład: Julia Czeladko (kapitan),  Agnieszka Krupińska  
(libero), Hania Drzewiecka (libero), Natalia Gabryel, Izabella 
Skowrońska, Agata Stan, Aleksandra Reluga, Sandra Przewłocka, 
Kinga Baran, Paulina Grabarek, Katarzyna Podkowińska, Klaudia 
Kłapkowska. Tym samym  młode nadarzyńskie siatkarki pojadą 
do Radomia na finały wojewódzkie  Gimnazjady. W turnieju eli-
minacyjnym reprezentacja chłopców z nadarzyńskiego gimnazjum 
wywalczyła brązowy medal . 

SPORT SZKOLNY Rejonowa Gimnazjada w koszykówce
W dniach 17 i 22 października w Radziejowicach odbyły 

się zawody rejonowe w koszykówce, której celem było wyło-
nienie drużyn do finału wojewódzkiego LZS. 

17.10. -  turniej grały dziewczęta z Gimnazjum w Nadarzynie 
w składzie: Agnieszka Krupińska, Patrycja Darłak, Agata Stan, 
Nadia Hassi, Gabrysia Dąbrowska, Gabrysia Reszka, Klaudia 
Jagodzińska, Oliwia Smołkowska, Magda Kuch, Natalia 
Majek, Agata Kawczyńska, Iza Gratys, Karolina Prus. Po bar-
dzo zaciętych meczach z Józefiną i Mszczonowem, których 
dziewczęta z gimnazjum były zwyciężczyniami (Nadarzyn 
– Mszczonów – 17:8; Nadarzyn – Józefina – 14:12). Kolejny 
mecz, z Radziejowicami, który decydował o złotym medalu 
naszych uczennic był meczem przegranym 12:5. Ta przegrana 
spowodowała, że w tabeli były trzy drużyny z dwoma wygrany-
mi (Józefina – Radziejowice - 13:12) i zaczęły liczyć się „małe 
punkty” w poszczególnych pojedynkach. Podsumowanie tych 
punktów dało nam brązowy medal na tym turnieju.

22.10. - chłopcy z nadarzyńskiego gimnazjum zmierzyli się 
z rywalami. Na zawody pojechali: Piotrek Pawlikowski, Łukasz 
Maciejewski, Jakub Argasiński, Grzegorz Wełpa, Kacper 
Kryszczuk, Paweł Budny, Daniel Iroko, Daniel Padamczyk, 
Janek Kunicki, Kacper Żakowicz. Drużyna świetnie zaprezento-
wała swoje umiejętności podczas pojedynków z Mszczonowem 
i Józefiną. Mimo średniej wzrostu dużo mniejszej niż rywale, 
zdołali pokonać oba zespoły, kwalifikując się do finału.

W finale jednak, drużyna z Radziejowic okazała się lepsza 
i w rezultacie chłopcy zajęli  II miejsce, zdobywając srebrne 
medale. Gratulujemy.

Dziękujemy Dyrekcji gimnazjum, za sfinansowanie i moż-
liwość uczestniczenia w zawodach wyjazdowych.

Magdalena Milczarek  - nauczyciel wych. fiz. w gimnazjum

 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 
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Olimpijska medalistka Mistrzostw Europy 
i Świata Lidia Chojecka w SP Rusiec

  21 października br. podczas podsumowania IX Biegu 
Lidii Chojeckiej szkoła w Ruścu gościła panią Lidię, która 
po prezentacji swoich osiągnięć (pokaz medali z Mistrzostw 
Świata i Europy) uczestniczyła we wręczaniu pucharów  
i medali, a także nagród rzeczowych podczas podsumowania 
wyników biegu swojego imienia.
Wyniki: dziewczęta: 1. Weronika Seta – klasa VI A, 2. Marta 
Wiśniewska – klasa V, 3. Paulina Borkowska – klasa VI B;
chłopcy: 1. Dawid Adamczyk – klasa VI B, 2. Kacper Karaban 
– klasa VI A, 3. Filip Czapliński – klasa IV B.

Jacek Nowocień - Nauczyciel wychowania fizycznego

Fot. arch. szkoły
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GLKS Nadarzyn - piłka nożna SEKCJA  BIEGOWA  GLKS  NADARZYN

  6 października byliśmy w Warszawie na Biegnij 
Warszawo (padł rekord uczestników – 15 tys. zgłoszo-
nych do biegu) – 10 km.
Wśród kobiet z Gminy Nadarzyn najlepiej wypadła 
Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi – 51 m. (w kat. 5)  
z czasem 46 min 14 sek.; 261 miejsce wśród kobiet Marta 
Poźniak z Ruśca z czasem 51 min 33 sek., a 603 Daria Sojka 
z Ruśca z czasem 54 min 47 sek.
   Wśród mężczyzn najlepiej pobiegł Rafał Frączak z Młochowa 
204 miejsce z czasem 41 min 11 sek. dalej 1124 m. zajął Jarek 
Smoła z Nadarzyna z czasem 46 min 33 sek., a 1147 m. Paweł 
Dąbrowski z Nadarzyna z czasem 46 min 37 sek., (Jacek 
Nowocień zajął 49 m. (I w kat. wiekowej) z czasem 37 min 
22 sek.- red.).
   9 listopada w Górze Kalwarii odbyło się preludium przed 
Biegiem Niepodległości w Warszawie. W biegach dzieci na 
300 m – II m. zajęła Zuzia Posadzy z SP Rusiec a na 400 
m III m. zajęła Gabrysia Sobczak też z SP Rusiec. W biegu 
głównym na dystansie 5000 m 22 m. zajął Tomasz Posadzy 
ze Starej Wsi z bardzo dobrym czasem 18 min 48 sek.  
(J. Nowocień zajął 9 miejsce z czasem 17 min 09 sek.- red.).

BIEG  NIEPODLEGŁOŚCI  W  WARSZAWIE 
- najpiękniejsza impreza biegowa w Polsce. 
Start  11.11.2013 r. godzina 11.11 dystans 10 km. Pogoda do-
pisała, było słonecznie, temperatura +10 stopni i dzięki temu 
prawie wszyscy uczestnicy biegu ustanowili swoje rekordy 
życiowe. Bieg ukończyło 11626 zawodników.
GRATULUJĘ!!! 
(Trener i opiekun sekcji biegowej J. Nowocień 97 m, I w kat. 
wiekowej- czas 36 min 51 sek. - red.)
Najbliższe zawody:
1 grudnia – Bieg Mikołajkowy w Warszawie dzielnica 
Żoliborz – 10 km;
7 grudnia – Bieg Mikołajkowy w Legionowie – 6 km (K)  
i 12 km (M) i biegi dla dzieci;
7 grudnia – Bieg Mikołajkowy w Warszawie dzielnica 
Ursynów – 10 km;
8 grudnia – Bieg Mikołajkowy w Warszawie – Tory 
Wyścigów Konnych na Służewcu - 10 km.

Jacek Nowocień - Trener i opiekun sekcji biegowej

po rundzie jesiennej ...
Po 16 kolejkach rundy jesiennej oraz jednej, rozegranej awan-

sem z rundy wiosennej, drużyna seniorów GLKS Nadarzyn zaj-
muje 12 miejsce w grupie II Warszawskiej Ligi Okręgowej. Bilans 
drużyny prowadzonej przez trenerów Macieja Witkowskiego  
i Grzegorz Jędrzejewskiego to 6 zwycięstw, 2 remisy i 9 porażek.
 Głównymi problemami, które miały wpływ na niezadowala-
jące sztab szkoleniowy i samych zawodników miejsce w tabeli 
były brak skuteczności pod bramką rywali oraz duża liczba 
indywidualnych błędów, po których przeciwnicy zdobywali 
gole. Przy wyeliminowaniu tych mankamentów i zachowaniu 
ciekawego dla oka, ofensywnego stylu, który drużyna prezen-
towała w większości meczów, runda wiosenna powinna przy-
nieść lepsze wyniki i miejsce w tabeli na koniec sezonu.
 Wierzymy, że obrana droga budowy zespołu w większo-
ści opartego na wychowankach klubu oraz mieszkańców 
Nadarzyna i okolic jest słusznym wyborem i będzie procento-
wać w niedalekiej przyszłości.

Maciej Witkowski - trener piłkarzy 

W dniu 19 października 2013 roku odbył się 23. turniej piłki 
siatkowej o puchar zastępcy wójta Gminy Nadarzyn. Zgłosiło 
się 8 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy A i B. 
Zwycięzcy grup grali o miejsce I, drugie miejsce dawało prawo 
gry o miejsce III, III miejsce w grupie dawało grę o miejsce V, 
IV  miejsce w grupie dawało prawo gry o miejsce VII.

Poziom gry zespołów był dość zróżnicowany. Na pewno 
zdobywcy pierwszego miejsca nikt nie podarował „za darmo” 
wywalczonych zwycięstw. Trzeba było zostawić sporo potu, 
aby wygrać turniej. Każda para, która grała o miejsca stoczyła 
zacięty pojedynek bez względu o które miejsce grała. Zawody 
sędziowali sędziowie z MWZPS.

Szczególne podziękowania dla p. Tomasza Muchalskiego 
za patronat nad turniejem i ufundowanie nagród rzeczowych, 
Prezesowi LKS Orzeł Nadarzyn p. Zbigniewowi Siwcowi za 
ufundowanie pucharów i statuetek oraz p. Danucie Padamczyk za 
nadzór na porządkiem w czasie turnieju i po jego zakończeniu.

Dziękuję również uczniom Gimnazjum im. bł. Jana Pawła 
II w Nadarzynie: Weronice Wojciechowskiej z IIe, Karolinie 
Zimnickiej z IIa, Natalii Dmoch z IIId, Gabrieli Zakrzewskiej  
z Ie, Ani Wójcik z IIf, Natalii Łazarek z IIc, za pomoc w sędzio-
waniu i liczeniu punktów we wszystkich meczach turnieju.

    Bogdan Malinowski - Kierownik hali 

Piotr Kurkus - Trener i opiekun sekcji

   W dniu 10 listopada br. odbyły się w Żyrardowie zawody 
MMA (mieszane sztuki walki). Amatorska Liga MMA odbyła 
się po raz 46, nie zabrakło tu młodych wojowników z Nadarzyna.  
   W mistrzostwach Polski (kategoria wiekowa - kadet), zawod-
nicy GLKS Nadarzyn zdobyli dwa medale. Zubayr Khasanow  
w kategorii wagowej - 56 kg zdobył brązowy medal. Natomiast 
tytuł Mistrza Polski w kat.wagowej - 62 kg dla Nadarzyńskiego 
teamu (pod wodzą trenera Piotra Kurkusa - red.) wywalczył 
Magomed Agaew. Ogromnym sukcesem okazał się występ 
nadarzyńskiego zawodnika Andrzeja Czuby (kategoria wie-

kowa - młodzieżowiec) - kat.wagowa - 62 kg. Andrzej tego 
dnia nie dał nawet cienia szansy swoim rywalom, wygrywa-
jąc wszystkie swoje walki przed czasem. Tym samym zdoby-
wając bezdyskusyjnie tytuł Mistrza Polski. Jest to życiowy 
sukces Andrzeja Czuby - wychowanka GLKS, mieszkańca 
Nadarzyna!  
   W pozostałych kategoriach z medalami wrócili: debiutant 
Piotr Opaliński - srebro - 80 kg, Michał Bednarski+96kg oraz 
Baisangur Khazamatow - 87 kg. Już niebawem kolejne wy-
zwania dla nadarzyńskich wojowników.

Turniej piłki siatkowej o puchar 
Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn

GLKS Nadarzyn -Taekwondo/MMA

Uczniowie SP Rusiec dziękują p. Robertowi Sztyk z Ruśca 
za ufundowanie kompletu strojów piłkarskich.  

Jacek Nowocień - Nauczyciel wychowania fizycznego 
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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.
3.  Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina 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, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, 
Danuta Wacławiak, Justyna Zalesińska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania 
poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!! 

Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy 

oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego. 
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Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) 
1. Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623 
       (Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771. 
2.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską, 
        tel. 501 574 794.
3.    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. 
5. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 7 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

Gminne Zawody w dwuboju strzeleckim 
z broni pneumatycznej 

„O Puchar Wójta Gminy Nadarzyn” 
Nadarzyn - 20.10.2013r.

 Karabin pneumatyczny - kobiety:
m-ce   Imię i Nazwisko   Przynależność   Wynik     
1.  Anna Tolak                LOK Wolica  44
2. Krystyna Masłowska  UG  Nadarzyn  44
3. Marta Frączak            LOK Rozalin  43

Karabin pneumatyczny - mężczyźni:
1. Jarosław Wołkowycki   UG Nadarzyn        48      
2. Mirosław Kaliszewicz   LOK Urzut           48
3. Michał Witkowski         LOK Wolica 45
Pistolet pneumatyczny – kobiety:
1. Krystyna Masłowska   UG Nadarzyn 47
2. Perzyna Agnieszka      UG Nadarzyn 45
3. Marta Frączak             LOK Rozalin 44
Pistolet pneumatyczny – mężczyźni:
Witold Gedymin          LOK Rozalin              47
Daniel Powierża          LOK Urzut                  45
Mirosław Kalisiewicz LOK Urzut                  44
Dwubój – kobiety:
1. Krystyna Masłowska UG Nadarzyn  91
2. Marta Frączak               LOK Rozalin         87
3. Anna Latoszek               GODM „Tęcza”  84
Dwubój – mężczyźni:
1. Mirosław Kalisiewicz    LOK Urzut            92
2. Witold Gedymin             LOK Rozalin        91
3. Jarosław Wołkowycki     UG Nadarzyn       90

Wyniki drużynowe:
1. LOK Urząd Gminy Nadarzyn          268 pkt  „10”x 11
2. LOK Urzut                                          268 pkt  „10” x 9
3. LOK Rozalin                                                     266 pkt
4. LOK Wolica                                         259 pkt
5. Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” 244 pkt
6. S.K.LOK Gimnazjum Nadarzyn  226 pkt

                    mjr(r) mgr Ireneusz Pisarski - Sędzia Główny                                                                                     

    Na przełomie września i października na korcie przy Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie rozegrano Otwarte Mistrzostwa 
Nadarzyna w tenisie. W turnieju wzięło udział 26 osób walcząc 
przez miesiąc o tytuł najlepszego tenisisty Nadarzyna. Dokładny 
przebieg turnieju można zobaczyć na stronie www.sport-sp.nada-
rzyn.pl. W kategorii kobiet zwyciężyła Ewa Kudra, przed Mariolą 
Śliwińską i Nadią Hasii. Tuż za podium z taka samą liczbą wy-
granych meczów co trzecia zawodniczka turnieju znalazły się 
Magda Kużela i Karolina Siedlecka. W kategorii mężczyzn zwy-
ciężył Edward Budziński pokonując w finale, po bardzo zaciętym 
meczu (6:2, 4:6,7:5), Adama Malinowskiego. W meczu o 3 m. 
zagrali Pham Van Ren i Nguyen Anh Tuan. W kategorii masters 
1m. zajął Janusz Marczak, 2 m. Marek Wojtulewicz. 
 Organizatorami turnieju byli Gminny Ośrodek Sportu  
w Nadarzynie i MUKS Start Nadarzyn (klub prowadzący zajęcia 
tenisowe dla dzieci z terenu naszej gminy).

Piotr Dziuruń

Otwarte Mistrzostwa Nadarzyna 
w tenisie ziemnym



                                         11(175) listopad 201332   Wiadomości Nadarzyńskie


