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

Inwestycje gminne 

Uwaga ważne! 
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24)

tel. 22 729 81 85; fax 22 729 81 75; www.nadarzyn.pl

Szanowni Państwo, od września br. w poniedziałki i piątki zmieniły się godziny pracy Urzędu Gminy w Nadarzynie. 
Urząd jest czynny: w poniedziałek od godz. 9.00 -18.00; wtorek – czwartek 8:00 – 16:00; piątek 8:00 – 15:00

Zmieniły się jednocześnie godziny funkcjonowania kasy w UG: 
poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek 10.00 - 15.00,

środa 8.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00, piątek 8.00 - 14.00
Do końca lipca br. prowadzona była ankieta dotycząca godzin pracy Urzędu. 

W sumie oddano 2662 głosy. Za zmianą godzin pracy było 1513 kliknięć, przeciwko 1149.

Edyta Gawrońska 
       Sekretarz Gminy Nadarzyn

Kompleks 
oświatowy  
w Ruścu

Największą, obecnie prowadzoną na 
terenie Gminy Nadarzyn, inwestycją 
jest budowa kompleksu oświatowego 
w Ruścu. Zgodnie z umową zawartą 
z wykonawcą po oddaniu do 
użytku Szkoły Podstawowej wraz 
z zagospodarowanym wokół niej 
terenem (we wrześniu 2014 r.), obecnie 
trwa budowa części gimnazjalnej  
i pełnowymiarowej hali widowiskowo 
– sportowej. 

Podkreślić należy fakt, iż tylko 
w 2015 roku to przedsięwzięcie 
kosztowało gminę już ponad  
5 mln złotych. Dzięki płynności 
finansowej wszystkie płatności dla 
wykonawców regulowane są zgodnie 
z przyjętym harmonogramem,  
a co za tym idzie budowa przebiega 
planowo. 

Obecnie prowadzone są 
roboty ciesielsko - zbrojarskie  
i murarskie na pierwszym piętrze. 
Trwają także prace związane  
z powstaniem stropu nad pierwszą 
kondygnacją (fot. powyżej).
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Inwestycje związane  
z poprawą 

bezpieczeństwa  
na drogach

W celu poprawy bezpieczeństwa na 
drogach gminnych realizowane jest 
wykonanie progów spowalniających. 
Niewielkie „garby” przytwierdzane 
do podłoża wymuszają na 
kierowcach znaczne zmniejszenie 
prędkości. Powstały one już w ul. 
Niezapominajki, Starowiejskiej, 
Sosnowej, Żółwińskiej, Spokojnej, 
Polnej w Nadarzynie; ul. Górnej  
i Osiedlowej w Ruścu, Baśniowej  
i Calineczki w Starej Wsi oraz ul. Magnolii  
w Strzeniówce. 

Kolejną istotną dla mieszkańców 
inwestycją związaną z poprawą 
bezpieczeństwa na drogach jest 
budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Nad Utratą  
i Brzozową w Walendowie. Wykonanie 
jej jest obecnie na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej; termin 
realizacji do 15 grudnia 2015 r. 

Oświetlenie
Zakończono budowę oświetlenia 

przy ulicy Słonecznej (fot. poniżej) 
i Szyszkowej w Nadarzynie.

Natomiast na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej (termin jej 
realizacji – do 30 listopada) jest bu-
dowa oświetlenia ulicznego w Paro-
lach - droga do Jastrzębca. Ponadto  
w ramach funduszy sołeckich po-
szczególnych miejscowości w trakcie 
opracowania jest  dokumentacja pro-
jektowo-kosztorysowa budowy ko-
lejnych odcinków oświetlenia ulicz-
nego (termin jej realizacji do dnia 

30 listopada 2015 r.). A dotyczy ona:  
w Urzucie: ul. Echa Leśne, ul. Baleto-
wa; w Szamotach: ul. Sportowa, dro-
ga gminna dz. nr ew. 11/11, 11/21:  
w Kajetanach: ul. Klonowa; w Mło-
chowie: ul. Dworkowa, ul. Myśliwska, 
ul. Wiejska, ul. Naturalna, ul. Willo-
wa, droga gminna dz. nr ew. 12/12; - 
Rozalin ul. Kawalerska, ul. Młochow-
ska, ul. Winogronowa, ul. Kolorowa; 
Wolica: ul. Pastelowa, ul. Ogrodnicza,  
ul. Rzeczna i Wodna, ul. Przerąbkow-
ska, ul. Sękocińska, ul. Gruntowa; 
Rusiec: ul. Środkowa. 

Do 30 września opracowana zo-
stanie dokumentacja projektowo- 
kosztorysowa budowy oświetlenia 
ulicznego  przy ul. Modrzewiowej  
w Nadarzynie. Ponadto zgłoszenie 
robót uzyskano dla wykonania oświe-
tlenia w Krakowianach (droga gminna 
nr 310340 W), przy ul. Promienistej  
w Ruścu i ul. Tarniny w Starej Wsi.

Jeśli chodzi o inwestycje 
realizowane z Funduszu Sołeckiego, 
które do realizacji wybierają/typują 
sami mieszkańcy poszczególnych 
sołectw należy zaznaczyć fakt, iż 
w większości przypadków zadania 
te, z racji przekroczenia założonej 
kwoty dofinansowane są z budżetu 
„centralnego” gminy. A więc wartość 
ich wykonania przekracza sumę 
przeznaczoną w ramach funduszu 
sołeckiego. O szczegółach związanych 
z wykonaniem funduszy sołeckich  
w poszczególnych miejscowościach wraz  
z zaplanowanymi na 2016 r. inwestycjami  
napiszemy szerzej w następnym numerze 
WN - po zakończeniu spotkań we 
wszystkich 15 sołectwach gminy.

Plac zabaw  
przy Żłobku w Ruścu

Przy Żłobku w Ruścu - ul. Szkolna - 
powstaje plac zabaw przeznaczony dla 
wychowanków placówki, na którym 
ustawiona zostanie m.in. altanka – 
tzw. świetlica w ogrodzie, a także 
umieszczone miasteczko ruchu wraz  
z zagospodarowaniem terenów 
zewnętrznych, poprzez wykonanie 
nasadzeń zieleni. Wykonane 
zostanie również utwardzenie  
z kostki brukowej – dojścia do wyjścia 
ewakuacyjnego oraz wygrodzenia 
wraz z utwardzeniem dojścia do 
istniejącego placu zabaw (który 
będzie ogólnodostępny). Ponadto 
przebudowie podlegać będzie wejście 
na teren żłobka. Wykonany zostanie 
podjazd umożliwiający dostęp 
osobom niepełnosprawnym, jak 
również wózkom dziecięcym.

 Inwestycja dofinansowana jest  
z Programu Maluch 2015. W ramach 
tego programu powstał także 
kolejny oddział, z 16 miejscami dla 
dzieci. Kwota dofinasowania na 
zaadaptowanie kolejnej sali i ww. plac 
zabaw - 665 308,00 zł.

          Inne inwestycje
Podpisano umowę na wykonanie 

odcinka sieci kanalizacyjnej ul. bocznej 
od ul. Mszczonowskiej - termin 
realizacji do dnia 27.10.2015 r.

W dniu 15 września miało miejsce 
otwarcie ofet związanych z planowaną 
rozbudową oczyszczalni ścieków 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

Jeden z dwóch “garbów” przy Szkole Podstawowej w Ruścu - ul. Osiedlowa
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Referat Inwestycji

Informacje o inwestycjach 
znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.nadarzyn.pl

w granicy pasa drogowego drogi 
krajowej Nr 8 (tzw. trasy katowickiej) 
w Kostowcu.

Po odpowiednim przygotowaniu,  
ogłoszone zostały kolejne przetagi  
w tym m.in: na budowę świetlicy  
w Parolach, chodnika przy ul. Brzo-
zowej w Walendowie i przy ul. Ko-
morowskiej w Strzeniówce (kolej-
ny etap) oraz ul. Sezamkowej wraz  
z oświetleniem w Ruścu.

Ponadto w trakcie opracowywa-
nia jest dokumentacja projektowo – 
kosztorysowa: budowy chodników na 
Pl. Poniatowskiego (Nadarzyn) oraz 
przy ul. Młochowskiej w Rozalinie; 
nakładki bitumicznej ul. Wiejskiej 
w Młochowie oraz bocznej ulicy od 
al. Kasztanowej w Młochowie, jak 
również przebudowy ul. Głównej  
w Ruścu oraz oświetlenia uliczne-
go ul. Działkowej w Strzeniówce. 
W trakcie realizacji jest także doku-
mentacja (w ramach Funduszu So-

Z X Sesji Rady Gminy Nadarzyn 
Po wakacyjnej przerwie, w ostatnią 

środę sierpnia (26.08) odbyła się kolejna, 
dziesiąta sesja Rady Gminy Nadarzyn. 
Po przywitaniu zebranych i stwierdze-
niu quorum, radni przyjęli porządek 
obrad i protokół z IX Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn z 24 czerwca 2015 r. 
Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb i przedstawił 
sprawozdanie z działalności za okres 
między sesjami. Radni jednogłośnie 
przyjęli omówione przez wójta statusy 
prowadzonych oraz planowanych 
inicjatyw. Wójt przypomniał też, że od 
2 września rozpoczynają się zebrania 
wiejskie, podczas których planowane 
będą wydatki z funduszy sołeckich. 

 - Sołtysi znają kwoty funduszu, którym 
dysponują. Fundusz wiejski musi być dzielo-
ny na takie zadania, które wykonuje gmina. 
Nie mogą to być działania abstrakcyjne 
– powiedział Janusz Grzyb. - Podczas 
każdego zebrania zostanie przedstawione 
sprawozdanie z wykonania funduszy sołeckich 
za ten rok. Gorąco zapraszam mieszkańców 
na spotkania sołeckie i do czynnego udziału 
w nich. Chciałbym aby uczestniczyło w zebra-
niach tych jak najwięcej mieszkańców. Aby to 
oni decydowali, co jest dla nich najważniejsze. 

łeckiego) dotycząca budowy: chodnika 
przy ul. Osiedlowej i Górnej w Ruś-
cu, budowy nakładki bitumicznej ul. 
Sosenki w Urzucie; drogi na Nowiny  
w Krakowianach, drogi na Pławy  
w Woli Krakowiańskiej, przebudowy 
ul. Poziomkowej i Pieczarkowej w Sta-
rej Wsi, budowy sieci wodociągowej  
z przyłączami (ul. Czarny Las - od ul. 
Rolnej oraz ul. Chabrowa w Kajetanach; 
ul. Komorowska w Nadarzynie), sieci 
kanalizacyjnej z przyłączami (ul. Ko-
morowska, ul. Babiego Lata, ul. Tu-
lipanowa, ul. Graniczna, Karmelowa  
w Nadarzynie).
Trwa również przygotowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla dróg rowerowych 
i pieszo-rowerowych w pasie 
drogowym dróg publicznych 
gminnych i powiatowych na terenie 
Gminy Nadarzyn. Realizacja zadania 
inwestycyjnego pn. „Sieć dróg 
rowerowych w Gminie Nadarzyn”  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 2014-
2020+ (umowa została podpisana 10 
czerwca br.)

  W trakcie opracowywania 
jest dokumentacja projektowo-
kosztorysowa budowy kanalizacji 
sanitarnej w Wolicy oraz drugi 
etap  budowy kanalizacji w Ruścu. 
Jak również budowy kanalizacji 
ciśnieniowo-grawitacyjnej ul. 
Szyszkowej, ul. Żółwińskiej  
w Nadarzynie. 

Chciałbym podkreślić, że należyte poinfor-
mowanie mieszkańców o terminach zebrań 
odpowiadają sołtysi wraz z radą sołecką. To 
w ich interesie jest zadbanie, aby uczestniczyło 
w nich możliwie dużo mieszkańców.

 
Jednocześnie wójt przypomniał, że 

do końca września przyjmowane są 
wnioski do budżetu gminy na 2016 rok, 
Stwierdził, że spotkania sołeckie będą 
dobrą okazją do zgłoszenia wniosków 
do budżetu gminy. 

- Wstępny projekt budżetu przygotuję do 
15 listopada – zadeklarował wójt. - Po 
opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej  
i komisji myślę, że w grudniu można będzie 
budżet uchwalić. Jest to o tyle ważne, że od 
stycznia można będzie realizować inwestycje  
w oparciu o budżet, a nie prowizorium 
budżetowe.  

Sprawozdanie wójta z działalności 
między sesjami zostało przyjęte 
jednogłośnie. 

Następnie radni przyjęli sześć kolejnych 
uchwał (punkty od 6 do 11 porządku 
obrad) w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla kolejnych lokalizacji na terenie 
Gminy Nadarzyn.

 Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  
w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie odpłatną służebnością 
przesyłu działki stanowiącej własność 
Gminy Nadarzyn. Również uchwała 
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Nadarzyn została  
uchwalona jednogłośnie. Następnie radni 
zgodzili się na przejęcie (nabycie w drodze 
darowizny) drogi w obrębie Starej Wsi. 
Część omawianej drogi już należała do 
gminy, a przyjęcie uchwały wprowadziło 
jednolity stan prawny na całej jej długości. 

 
Projekty uchwał od 17 punktu 

obrad do 25 dotyczyły tej samej kwestii  
i wyrażenia zgody na oddanie  
w dzierżawę, na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości 
stanowiących drogę wewnętrzną, 
będących własnością Gminy Nadarzyn.

 
- Po osiemnastu latach pracy nad linią 110 

KV i posterunkiem energetycznym w miejscowości 
Kajetany we wrześniu lub październiku nastąpi 
uroczyste otwarcie tego posterunku, a co się z tym 
wiąże będziemy mieli inne zasilanie gminy – 
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ZAPROSZENIE
7 października 2015 r.  

o godzinie 18:00 
w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Nadarzyn 
odbędzie się spotkanie 

w sprawie 
nowej strategii dla Lokalnej 

Grupy Działania 
Nadarzyn - Raszyn.

Zapraszamy wszystkich:
- zainteresowanych pozyskiwaniem 
funduszy unijnych – na otwarcie lub 
rozwój działalności gospodarczej 
lub na cele niekomercyjne,
- zainteresowanych rozwojem naszej 
gminy,
- mających pomysły na inwestycje 
zgodnie z lokalnymi potrzebami.

Spotkanie ma na celu:
1. przybliżenie mieszkańcom na-
szej gminy tematu Lokalnej Grupy 
Działania  czyli LGD Nadarzyn-
Raszyn i inicjatywy LEADER;
2. zebranie jak największej liczby 
uwag i wniosków, jakie cele, na które 
będzie można pozyskiwać fundusze, 
mają zostać wpisane do Lokalnej 
Strategii Rozwoju LSR.  

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych

wyjaśnił Wójt Janusz Grzyb. - Dodatkowo 
dojdzie zmodernizowane zasilanie od strony 
gminy Tarczyn, teraz jest od strony Raszyna. 
Większość 15-stek pochodzących jeszcze z lat 60-
tych i 70-tych ubiegłego wieku zostanie zlikwid-
owana i skablowana. W przypadku południowej 
części gminy – mam na myśli Krakowiany, Wolę 
Krakowiańską, Młochów, Rozalin, Parole  
i Urzut prace projektowe, które prowadzi Zakład 
Energetyczny mają być zakończone na przełomie 
grudnia i stycznia. Natomiast realizacja zada-
nia ma nastąpić jesienią przyszłego roku. Sys-
tematycznie omawiane 15-stki znajdujące się 
na terenie naszej gminy będą wymieniane. Z tego 
powodu Zakład Energetyczny potrzebuje zgody 
na korzystanie z naszych działek dłużej niż 
przez trzy lata. Podsumowując wyrażamy jako 
gmina zgodę na to aby działki będące naszą 
własnością były okablowane przez Zakład  
Energetyczny przez okres dłuższy niż trzy lata – 
wyjaśnił Janusz Grzyb. 

Po wyjaśnieniach wójta, radni 
jednogłośnie zaakceptowali przed-
stawione uchwały. 

Podczas podejmowania uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Nadarzyn na lata 
2015 – 2019 radni dowiedzieli się, że  
w skład mieszkaniowych zasobów gminy 
wchodzą lokale mieszkalne, socjalne  
i użytkowe. Gmina posiada 13 budynków 
komunalnych – w sumie 64 lokale, 4 bu-
dynki mieszkalno-socjalne – 16 lokali oraz 
3 budynki użytkowe – 4 lokale. Jeden 
lokal pozostaje w rezerwie w razie sytuacji 
losowych. Program gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy Nadarzyn 
powinien być opracowany na co najmniej 
pięć lat. Powinien zawierać m.in.: 

- prognozę dotyczącą wielkości oraz 
stanu technicznego zasobu mieszkanio-
wego gminy w poszczególnych latach, 

- analizę potrzeb oraz plan remontów  
i modernizacji wynikających ze stanu 
technicznego budynków lokali,
- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych 
latach,
 - zasady polityki czynszowej oraz warunki 
obniżenia czynszu, 
- sposób i zasady zarządzania lokalami  
i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy,
 - źródła finansowania gospodarki miesz-
kaniowej. 

Radnych interesowało czy w gmi-
nie są osoby oczekujące na mieszkania 
socjalne? Dowiedzieli się że listę 25 
rodzin uprawnionych, oczekujących 
na przydział posiada Komisja Miesz-
kaniowa.

 Uchwała bez dalszych pytań została 
jednogłośnie przyjęta. Zainteresowanie 
radnych wywołał kolejny punkt obrad 
podjęcie uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Nadarzyn. Radni zrzeszeni 
w Klubie zgłosili dwie popraw-
ki. Pierwszą zabraniającą wyna-
jmu omawianych lokali osobom – 
rodzinom niespełniającym jednego 
z kryteriów (ubóstwo lub zagrożenie 
bezdomnością) druga proponowana 
poprawka zakładała, że członków 
Komisji Mieszkaniowej nie będzie jak 
dotąd powoływał Wójt gminy lecz 
Rada Gminy.  

Pierwszą poprawkę radni przyjęli przy 
jednym głosie wstrzymującym, drugą 
poprawkę przyjęto jednogłośnie. Całą 
uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

 
Kolejne uchwały w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego w celu 
realizacji projektu rozwoju sieci dróg 
rowerowych na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w ramach in-
strumentu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych WOF 2014 – 2020+.oraz 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 
do opracowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn 
zostały jednogłośnie przyjęte. 

 
  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków – do-
tyczy przeszło 200 letniego zespołu 
pałacowego w Młochowie. O dotację 
wystąpił proboszcz Młochowa, który zwrócił 
uwagę, że obiekt pozostaje pod pieczą 
konserwatora zabytków, a proponowane 
przez niego rozwiązania są kosztowne. 
Chcąc uniknąć wtórnej dewastacji – 
zniszczenia tego co już zostało odrestau-
rowane wskazane jest przyspieszenie prac 
remontowych, które możliwe jest przy 
finansowym wsparciu gminy. Z kolei wójt 
zwrócił uwagę na to, że na terenie gminy 
nie ma zbyt wielu zabytków i nie tylko dla 
siebie, ale głównie dla kolejnych pokoleń 
powinniśmy dbać o te okruchy historii, 
które zlokalizowane są na naszym terenie. 
- Ratujmy co się da, dołóżmy własną cegiełkę  
w to, aby te obiekty służyły ludziom – 
powiedział Janusz Grzyb. - W związku  
z powyższym prosiłbym o pozytywne 
przegłosowanie tego rozwiązania.
 Radni przychylili się do prośby wójta  
i uchwałę przyjęli jednogłośnie.

 Podczas sesji wyłonieni zostali również 
członkowie Rady Seniorów. W skład 
rady wchodzi 15 osób, kadencja rady 
kończy się wraz z siódmą kadencją Rady 
Gminy Nadarzyn. Sześciu członków 
wskazał wójt gminy, dziewięć osób - 
kandydatów głosowanych - wskazali 
radni. Radni jednogłośnie przyjęli skład 
rady (skład  Rady - str. 7).                             red.

Treśc wszystkich 

przyjętych na sesji uchwał 

znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej 

www.bip.nadarzyn.pl
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
W GMINIE NADARZYN

5 października o godz. 18:00 w sali widowiskowej NOK odbędzie się pierwszy wykład otwarty, 
rozpoczynający pracę UTW w roku akademickim 2015/16 pt. „Aktywność fizyczna to luksus, 

czy konieczność współczesnego człowieka” - prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń 
(prezes Europejskiego Stowarzyszenia Aktywności Ruchowej 50+). WSTĘP WOLNY!

Od 24 września br. w dziekanacie UTW Nadarzyn (siedziba NOK, Pl. Poniatowskiego 42) będą prowadzone zapisy na bezpłatne zajęcia. Proponujemy 
Państwu wybór z następujących pozycji: język angielski,zajęcia komputerowe, warsztaty literackie, historia sztuki, malarstwo, gimnastyka , artystyczne zajęcia 
z Markiem. Dziekanat UTW jest czynny we wtorki w godz. 15.00—18.00 oraz we czwartki w godz. 17.00-20.00. Tel. (22) 729-89-15, www.nok.pl, 
e-mail: katarzyna.akram-nok@o2.pl                                                                               Katarzyna Dombska - Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych

ŚWIETLICE NOK
w MŁOCHOWIE 
i w PAROLACH 
WZBOGACIŁY 

SIĘ O NOWE 
KOMPUTERY

Już wkrótce w świetlicach  
w Młochowie i w Parolach zo-
staną utworzone Lokalne Centra 
Komputerowe dzięki uczestnic-
twu w projekcie Rozwój e-usług  
i ich dostęp dla obywateli w ramach 
Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa 
Informacyjnego „M@zowszanie”.

Każda z tych świetlic została dopo-
sażona w nowych sześć komputerów, 
urządzenie wielofunkcyjne, projektor 
multimedialny, przenośny ekran, apa-
rat fotograficzny, a także biurka, krze-
sła i szafy biurowe. Obecnie sprzęt 
jest już dostarczony, jednak czekamy 
na ekipę techniczną współpracującą 
z Agencją Rozwoju Mazowsza, która 
podłączy urządzenia. Ostatnim eta-
pem będzie odbiór techniczny całości. 
Wtedy nowymi nabytkami będą mo-
gły się cieszyć dzieci i młodzież oraz 
mieszkańcy korzystający ze świetlic.

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-
2013. Projekt jest refundowany  
w 100%.

RADA SENIORÓW 
GMINY NADARZYN

I. IDEA POWSTANIA RADY SENIORÓW GMINY NADARZYN
Powstanie Rady Seniorów Gminy Nadarzyn jest konsekwencją współpracy nawiązanej 

z Fundacją Lex Nostra w kwietniu 2014r. i zrealizowanego przez Gminę w partnerstwie 
z Fundacją projektu „Moja wizja Nadarzyna”, partycypacja społeczna 60+, w ramach 
którego m.in. zostały przeprowadzone półroczne warsztaty społeczne.

27.05.2015r. Rada Gminy Nadarzyn podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady 
Seniorów Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu. 

 
II. DZIAŁALNOŚĆ RADY SENIORÓW GMINY NADARZYN.

Rada Seniorów Gminy Nadarzyn jest pierwszą w powiecie pruszkowskim 
zainicjonowaną radą tego typu. Rada to organ doradczy i opiniotwórczy.

III. MISJA RADY SENIORÓW GMINY NADARZYN
Rada Seniorów Gminy Nadarzyn została powołana w celu sprzyjania solidarności 

międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywa-
telskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rada Seniorów jest organem 
konsultacyjnym, wnioskodawczym i doradczym dla organów Gminy Nadarzyn. 

Głównym celami działania Rady jest:
1) integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych 
interesów tych osób na zewnątrz,
2) wspieranie aktywności osób starszych,
3) profilaktyka i promocja zdrowia osób starszych,
4) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych,
5) pomoc w zapewnieniu osobom starszym dostępu do edukacji i kultury.

IV. PRACA RADY SENIORÓW GMINY NADARZYN
26 sierpnia br. podczas sesji Rady Gminy odbył się wybór kandydatów do Rady Seniorów. 
Zgodnie z Regulaminem i Statutem Wójt wskazał sześciu członków, a radni zgłosili 
dziewięciu. Wybrano 15 radnych seniorów. Pierwsze posiedzenie i zaprzysiężenie wybra-
nych radnych odbędzie się 21 października br. 

V. SKŁAD RADY SENIORÓW GMINY NADARZYN
1. Tadeusz Batory , 2. Roman Betleja, 3. Józef Dobiegała, 4. Leon Giżycki, 5. Józef  
Paweł Hołownia, 6. Jerzy Januszewski,7. Grażyna Kaczuba, 8. Grażyna Kotońska,  
9. Zofia Latkowska, 10. Krzysztof Olczak, 11. Zofia Olszewska,  12. Henryka Pęzior,  
13. Anna Szabat, 14. Andrzej Tarachulski, 15. Wojciech Wiśniewski.

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych
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Inwestycje powiatowe w Gminie Nadarzyn 
Do Starostwa Powiatowego złożone 

zostały wnioski do przyszłorocznego 
budżetu. Znalazły się w nich takie 
inwestycje jak: remonty i naprawy 
następujących  dróg powiatowych: nr 
3106W -ul. Warszawska w Nadarzynie; 
3101W-  Młochów – Parole; 3103 
W- Młochów – Wola Krakowiańska; 
Wolica: 3114W ul. Centralna i ul.  
Piotra i Pawła; 3125W - ul. Sękocińska 
3114W, Suchy Las; 2849W- Krakow-
iany  – Wola Mrokowska; 1501W-  
ul. Grodziska  w Starej Wsi; 3104 
W - ul. Klonowa w  Kajetanach;  
3102W - Al. Kasztanowa; 3101W 
-ul. Młochowska, 3101W - ul. 
Mazowiecka oraz budowa ronda  
w Walendowie wraz z wykupem działek 
i budowa ronda w Krakowianach. 

Podsumowując bieżący rok  
i wykonanie inwestycji zgod-
nie z wnioskiem złożonym  
w roku ubiegłym do tegorocznego 
budżetu starostwa, z 16 zawartych 
tam punktów w pełni nie wykona-
no żadnego. Znaczne zmniejszenie 
nakładów na inwestycje w bieżącym 
roku na terenie naszej Gminy Zarząd 
powiatu argumentował wieloletnim  
wyróżnianiem Gminy Nadarzyn 
spośród innych samorządów – co 
po dokładnym sprawdzeniu okazu-
je się nieścisłością bowiem kwoty 
przeznaczane na realizację inwest-
ycji na terenie innych gmin były zaw-
sze porównywalne. Jednak różnicę 
na niekorzyść Gminy Nadarzyn –
obcięcie funduszy przeznaczonych na 
inwestycje na jej terenie bardzo wyraźnie 
można zaobserwować właśnie w 2015 r.

W lutym 2015 r. pisaliśmy o in-
westycjach powiatu pruszkowskiego dla 
naszej gminy – zamieściliśmy również 
odpowiedzi na pytania dotyczące tej 
kwestii, których udzielili na prośbę 
redakcji radni powiatowi z okręgu  
nr 3 (Michałowice - Nadarzyn). 

W odpowiedzi Agnieszki 
Kuźmińskiej - wieloletniej Rad-
nej Powiatu Pruszkowskiego z terenu 
Gminy Nadarzyn, wicestarosty powiatu 
w kadencji  2010 -2014 – otrzymaliśmy 
informację, że nowy zarząd  
autopoprawkami wprowadził 

ponownie do budżetu wcześniej 
wykreśloną przez siebie budowę ronda 
w Krakowianach, ale przeznaczył na to 
zdecydowanie mniej środków. Nowy 
zarząd nie podał przekonywujących 
przyczyn decyzji, za którą poszły 
tak drastyczne cięcia jeśli chodzi  
o inwestycje na terenie Gminy 
Nadarzyn. Trzeba zaznaczyć iż  
w związku z powyższymi decyzjami 
zmniejszającymi nakłady na inwestycje 
w naszej gminie te najważniejsze dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa m.in. w Kra-
kowianach (chodzi tu o powstanie ron-
da) oraz w Walendowie (sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu ulic nad Utratą  
i Brzozową) zostały przesunięte  
w czasie. 

O obecną sytuację 
dotyczącą realizacji 
inwestycji Starost-
wa Powiatowego 
w Pruszkowie 
na terenie naszej 
gminy zapytaliśmy 
radną powiatową 
A g n i e s z k ę 
Kuźmińską

- Obecny Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
ma inne priorytety i realizuje własną politykę 
inwestycyjną. W mojej ocenie nakłady na 
poprawę infrastruktury drogowej będą 
mniejsze, ponieważ podjęto decyzję o budowie 
nowej siedziby LO im. Zana w Pruszkowie, 

która pochłonie ponad 23 mln zł. 
Bardzo często na posiedzeniach komisji 

lub rady powiatu słyszę zarzuty ze strony 
radnych, iż Nadarzyn był uprzywilejowany 
w poprzedniej kadencji. - usłyszeliśmy 
od radnej - Nie spodziewam się więc 
znaczących nakładów w 2016 roku na 
potrzeby Gminy Nadarzyn. 

Tymczasem nasz układ dróg powia-
towych jest bardzo specyficzny, łączy on 
się w całość z drogami wojewódzkimi 
oraz krajowymi, które nabierają statusu 
dróg ekspresowych z licznym węzłami 
wyprowadzającymi ruch na drogi będące  
w zarządzie powiatu. Nie wystarczy tylko 
łatać dziury i zrobić kawałeczek chodnika, 
trzeba systematycznie odnawiać fragmenty 
dróg lub budować nowe szlaki. W szufladach 
starostwa są dwa projekty (przygotowane 
przez mój zarząd) na budowę ul. Klonowej 
w Kajetanach oraz ul. Św. Piotra i Pawła  
w Wolicy w przedłużeniu do Suchego 
Lasu.  Mam nadzieję, że obecne władze 
powiatu zauważą te problemy i znajdą 
środki na realizację tych inwestycji. Przy-
pominam, że przy budowie węzła Nadarzyn  
(modernizacja S8 w latach 2016 – 2018), ruch  
z węzła będzie wyprowadzony w ul. Rolną  
i właśnie Klonową w Kajetanach. 

Skrzyżowanie w Walendowie - ulic Nad Utratą i Brzozowej

red.
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System gospodarowania 

odpadami komunalnymi

Informujemy, że szczegółowy harmonogram 
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości 

Gminy Nadarzyn na rok 2015 
znajduje się na stronie: 
www.nadarzyn.pl 

w zakładce Ochrona środowiska. 

Przypominamy także, że mieszkańcy 
Gminy zobowiązani 

są do wnoszenia opłaty za śmieci 
w terminach: za II kwartał do 30  

czerwca, za III kwartał do 30 
września, za IV kwartał do 31 grudnia.

Referat Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki

Rada Sołecka 
Nadarzyna I 

zaprasza do kontaktowania się 
za pomocą e-maila: 

sołectwo-rada.nadarzyn1@tlen.pl 
oraz 

przez profil facebook: 
Sołectwo-Rada Sołecka Nadarzyn1 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009225984913)

Rada Sołecka 
Krakowian

zaprasza do kontaktu 
przez profil sołectwa 

na facebooku
https://www.facebook.com/pages/
o%C5%82ectwo-Krakowiany/143906

5009730094?fref=ts

System

 powiadamiania 

SMS

Gminy Nadarzyn

W naszej gminie funkcjonuje system 
powiadamiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany 
otrzymywaniem ważnych wiadomości 

dotyczących spraw istotnych  dla mieszkańców 
może rejestrować się drogą elektroniczną 
na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć 

formularz w postaci papierowej w Kancelarii 
Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, 

pokój 100 – parter). 
Zapraszamy do korzystania 

z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN 

pojawiają się kody QR.  Dzięki temu, przy pomocy bezpłatnej aplikacji 
na smartfon lub tablet, w prosty i szybki sposób zostaną Państwo 

przekierowani do materiałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: 
 www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 
forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl

Podziękowanie 
Dziękuję wszystkim, którzy 

zaangażowani byli w organizację 

pikniku w Wolicy “Pożegnanie lata”: 

sponsorom, organizatorom poszczególnych 

atrakcji i wspólnej zabawy. 

Za wspólnie spędzony czas 

dziękuję Mieszkańcom i Gościom, 

którzy uczestniczyli w pikniku.

Z poważaniem,

 Stanisław Żukowski
Sołtys Wolicy  
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Wybory parlamentarne 2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NADARZYN 

z dnia 11 września 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nadarzyn, 

w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału 
w wyborach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 października 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy 
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
2. Uprawnieni wyborcy do dnia 16 października 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.
Wnioski można składać w Kancelarii (pokoju nr 100) na parterze urzędu w godzinach pracy, przesyłać faksem 
(22 729 81 75) lub mailem (gmina@nadarzyn.pl). Więcej informacji pod numerem tel. 22 729 81 85 wew. 130.
  *) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego
         - lokale przystosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych,             - lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego

Wójt Gminy Nadarzyn (-) Janusz Grzyb

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba  
obwodowej  komisji 

wyborczej 

1

Nadarzyn – ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, 
Krucza, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska,  
Sęczkowa,  Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej 
Łąki, Żółwińska; Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, 
Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, 
Wiosenna; Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, 
Sitarskich, Turystyczna, Warszawska.

Szkoła Podstawowa 
w Nadarzynie
ul. Sitarskich 4; 

Tel. 22 729 81 66

2

Nadarzyn – ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Plac ks. 
J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, 
Zarzewie; Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, 
Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, 
Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, 
Wrzosowa. 

Strzeniówka

Nadarzyński Ośrodek 
Kultury

Pl. Poniatowskiego 42
Tel. 22 729 89 15

3

Wolica 

Walendów

Kajetany + Szamoty

Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadarzynie

ul. Warszawska 15
Tel. 22 729 81 83

4
Rusiec

Stara Wieś

Szkoła Podstawowa w Ruścu

ul. Osiedlowa 72

Tel. 22 729 81 9

5

Urzut + Kostowiec 

Rozalin

Młochów + Parole

Krakowiany + Wola Krakowiańska

Przedszkole Publiczne 
w Młochowie

ul. Źródlana 1

Tel. 22 729 90 19



9 (198) wrzesień 2015 11

Wiadomości Nadarzyńskie

Kolejne Miejsce 
Pamięci Narodowej 

na terenie naszej Gminy
Dęby Pamięci - Katyń ocalić od zapomnienia...

W ramach ogólnopolskiej akcji “Katyń… ocalić od zapomnienia” na Placu 
Poniatowskiego w Nadarzynie w dniu 19 września br. miała miejsce uroczystość 
posadzenia dwóch Dębów Pamięci - dla uczczenia pamięci por. Zdzisława 
Krupkowskiego, urodzonego w Nadarzynie, zamordowanego przez 
NKWD 13 kwietnia 1940 r. oraz asp. Bronisława Pobożego zamordowane-
go w Twerze 5 kwietnia 1940 r.  Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął 
Prezydent RP Andrzej Duda. Obecni byli: przedstawiciel kancelarii Prezydenta 
RP, przedstawiciele władz samorządowych powiatu pruszkowskiego, Gminy 
Nadarzyn, przedstawiciele Rodzin Smoleńskich, prezes Komitetu Katyńskiego 
- Andrzej Melak oraz członkowie rodzin obu uhonorowanych oficerów. Na 
uroczystości obecni byli także harcerze i mieszkańcy Gminy Nadarzyn, a oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra OSP Nadarzyn.

Organizatorami i sponsorami uroczystości posadzenia dwóch kolejnych Dębów Pamięci 
byli: SPGN, NOK, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Bank Spółdzielczy w Nadarzynie,  
Stowarzyszenie Parafiada Komitet Katyński.  

 Celem programu “Katyń… 
ocalić od zapomnienia” jest 
uczczenie pamięci Bohaterów 
Zbrodni Katyńskiej, a zarazem 
przywrócenie ich sylwetek 
zbiorowej pamięci narodu 
poprzez posadzenie 21.857 
Dębów Pamięci. Każdy kolejny 
Dąb upamiętnia konkretną osobę, 
która zginęła w Katyniu, Twerze 
lub Charkowie, według zasady 
jeden Dąb to jedno nazwisko. 
W programie uczestniczy już 
ponad 3.000 instytucji z Polski  
i spoza jej granic. 

W 2010 roku włączyła się 
do niego Szkoła Podstawowa 
w Kostowcu. Dąb Pamięci 
posadzony na przyszkolnym 
terenie został umieszczony 
obok pamiątkowej tablicy 
dla uhonorowania pamięci 
aspiranta Policji Państwowej 
Wiktora Piętki, zamordowanego 
strzałem w tył głowy w Twerze 
w 1940 r. przez NKWD. 

Słowa Wójta Gminy Nadarzyn 
odczytane podczas uroczystości:

Szanowni Państwo,
w kwietniu tego roku minęło 75 lat od okrutnej 

zbrodni popełnionej na polskich jeńcach wojen-
nych przez stalinowski Związek Radziecki. 
Mord Katyński w najmłodszych dziejach naszej  
Ojczyzny był jednym z najtragiczniejszych 
wydarzeń. Dlatego mamy obowiązek zachowania 
pamięci i szczytną powinność złożenia hołdu 
tym, którzy za nas i nasze dzieci oddali najcen-
niejsze dobro – swoje życie. Kultywując pamięć 
o oficerach Wojska Polskiego, Policji, Straży 
Granicznej i Więziennej - pomordowanych  
w Katyniu, Miednoje, Twerze, Charkowie i in-
nych miejscach kaźni - dajemy świadectwo patrio-
tyzmu i szacunku dla prawdy, która przez wiele 
lat była negowana i fałszowana. 

Zgromadziliśmy się na uroczystości sadzenia 
Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Zgodnie  
z zasadą programu: jeden DĄB - jedno na-
zwisko, uczczona zostaje pamięć porucznika 
Wojska Polskiego Zdzisława Wawrzyńca Krup-
kowskiego oraz aspiranta Policji Bronisława 
Pobożego. Oficerowie ci byli związani w różny 
sposób z Nadarzynem, dlatego też symbolika 
wydarzeń, w których uczestniczymy, nabiera 
wyjątkowej wymowy.

Dzisiejsza uroczystość jest wynikiem społecznej 
aktywności i staje się niejako kontynuacją 
zapoczątkowanych przez Szkołę Podstawową  
w Kostowcu działań. W 2010 roku, w przeddzień 
Święta Odzyskania Niepodległości, w ramach pro-
gramu „Katyń… ocalić od zapomnienia” posadzo-
ny został przy szkole w Kostowcu, pierwszy dąb 
na terenie gminy Nadarzyn - pamięci aspiranta 
Policji Państwowej - Wiktora Piętki, zamor-
dowanego w 1940 r. w Twerze, strzałem  
w tył głowy. 

Zwracając się myślami z najgłębszym sza-
cunkiem i wdzięcznością ku naszym pomor-
dowanym Rodakom, w imieniu samorządu 
Gminy Nadarzyn dziękuję organizatorom 
tej uroczystości. Niech te dęby przypominają  
o bohaterstwie i niezłomności oficerów z Katynia  
i pobudzają następne pokolenia do refleksji nad 
poniesioną przez naszych przodków ofiarą za 
wolność, z której wszyscy korzystamy.

Janusz Grzyb - Wójt Gminy 

red.
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O Ś W I A T A

Nauka języka 
hiszpańskiego 

W Szkole Podstawowej im. św. 
Stanisława Kostki w Kostowcu od 
początku nowego roku szkolnego 
2015/2016 wprowadzono do planu 
nauczania język hiszpański. Jest to 
drugi język obcy nowożytny w szko-
le, realizowany obowiązkowo rów-
nolegle z językiem angielskim. Język 
hiszpański jest prowadzony w klasie 
IV, w której jest 14 uczniów. Przewi-
duje się nauczanie drugiego języka 
do klasy VI, a następnie kontynuacje  
w gimnazjum. 

Z inicjatywą nauczania drugiego  
języka wystąpili rodzice uczniów. 
Dzięki przychylności Wójta Gminy 
Nadarzyn otrzymaliśmy pozytywną 
zgodę organu prowadzącego oraz nie-
zbędne na ten cel  środki finansowe.

W przyszłych latach zamierzamy 
kontynuować naukę drugiego języka 
w kolejnych klasach IV.

Grzegorz Tyszko - Dyrektor Szkoły

Młodzież oazowa 
wraz z ks. Krzysztofem 

Woźniakiem proboszczem parafii 
NMP Wspomożenia Wiernych 
w Kostowcu serdecznie pragnie 

podziękować Panu Wójtowi Gminy 
Nadarzyn Januszowi Grzybowi 

za bezpłatne udostępnienie 
autokaru na wyjazd rekolekcyjny, 
z programem profilaktycznym, 
młodzieży z Gminy Nadarzyn,

do Zakopanego. 
W wyjeździe wzięło udział 26 osób 

w wieku od 10 do 21 lat.

Szkoła Podstawowa w Kostowcu kon-
tynuuje udział w unijnym projekcie 
„Umiem pływać” w I semestrze roku 
szkolnego 2015/2016. Głównym celem 
tego projektu jest opanowanie przez dzie-
ci umiejętności pływania oraz zachęcanie 
uczniów do aktywnej formy spędzania 
czasu wolnego.
 Zajęcia, w których bierze udział  
33 uczniów, odbywają się na basenie  

Podziękowania
Chcielibyśmy w imieniu Marleny Walczak wyrazić naszą wdzięczność za pomoc 

i wsparcie w zbiórce pieniędzy na operację naszej córki.
Pragniemy wszystkim i każdemu  z osobna serdecznie i gorąco podziękować 

za pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. 
Dziękujemy w szczególności naszej rodzinie i przyjaciołom, którzy są z nami od samego początku, 

za ich miłość i troskę, za to że w dobrych i złych chwilach zawsze są przy nas. 
Dziękujemy również Pani Agnieszce Palmowskiej sołtys wsi Rozalin, Renacie i Mirkowi 

Kaliszewicz, Marzenie Latoszek za bardzo dużą pomoc, za  wkład, trud i zaangażowanie  
w akcję.Mamy nadzieję, że dobro, które okazaliście wróci do Was, gdy będziecie tego potrzebowali.

Rodzice Marleny

Nauka pływania
w Grodzisku Mazowieckim pod  
kierunkiem wykwalifikowanych instruk-
torów. Prowadzone są raz w tygodniu,  
w grupach, w zależności od wieku 
dziecka i umiejętności pływania. Ucznio-
wie chętnie korzystają z tych zajęć i akty-
wnie w nich uczestniczą. 
Efektem udziału w tym programie będzie 
na pewno poprawa bezpieczeństwa  
w czasie letniego wypoczynku dzieci nad 
wodą.

Marcin Mlekicki 
Koordynator SP Kostowiec

SP Kostowiec

Dyrektor i nauczyciele Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 
pragną podziękować pani Agnieszce Kuźmińskiej za umożliwienie nauczycielom 

wzięcia udziału warsztatach teatralnych zorganizowanych 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Polski im. A. Szyfmana

Zapraszamy na iTVNadarzyn do obejrzenia materiału filmowego ze Święta Patrona kostowieckiej 
szkoły, które było 18 września br., a także do wysłuchania rozmowy z dyrektorem Grzegorzem  

Tyszko, na temat historii i działalności placówki (na www.nadarzyn.pl w zakładce „posłuchaj nas”).

 Fot. arch. szkoły
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  Badania dowodzą, że nauka gry na 
dowolnym instrumencie muzycznym 
ma ogromny wpływ na rozwój mło-
dego mózgu i może mieć znaczący 
wpływ na późniejsze wyniki dziecka 
w nauce. Na początku XXI wieku na-
ukowcy stwierdzili, że podczas egza-
minu maturalnego uczniowie, którzy 
uczęszczali na naukę gry na instru-
mencie otrzymali średnio 61 punktów 
więcej podczas egzaminów ustnych 
oraz 42 punkty więcej z matematyki 
niż ich „niemuzyczni” rówieśnicy.

Nauka gry na dowolnym 
instrumencie pomaga 

dziecku podczas  
kształcenia ogólnego:

• znajomość nut i rytmu ułatwia zro-
zumienie ułamków,
• kojarzenie znaku muzycznego  
z dźwiękiem przyspiesza umiejętność 
czytania,
• rozwój słuchu muzycznego ułatwia 
naukę języków obcych,
• występy na scenie łagodzą strach 
przed wystąpieniami publicznymi, 
• gra na instrumencie:
- pomaga w koordynacji ruchowej,

- rozwija wrażliwość estetyczną,
- rozwija aktywność twórczą.
   Muzyka wzmacnia pamięć, wy-
obraźnię przestrzenną, rozumowanie, 
logikę. Dzieje się tak między innymi 
dlatego, że pod wpływem muzyki 
zwiększa się poziom katecholamin 
oraz serotoniny, neuroprzekaźników 

biorących udział w procesie ucze-
nia się. Badania wykazują, że granie  
i słuchanie muzyki instrumentalnej  
w dzieciństwie wspiera również roz-
wój zdolności matematycznych. 
Muzyka ulepsza i utrwala proces za-
pamiętywania, ponieważ stymuluje 
układ limbiczny, który jest emocjo-
nalnym centrum mózgu i ma ścisły 
związek z uczeniem się.

Dzięki nauce gry na instru-
mencie dziecko ćwiczy  

i rozwija w sobie:
- umiejętność skupienia się,
- umiejętność myślenia,
- niezwykłą koncentrację,
- rozwój logicznego myślenia,

Dlaczego nauka gry na instrumencie 
pomaga w nauce?

- inteligencję i ogólną orientację,
- wrażliwość artystyczną,
- koordynację ruchową,
- poczucie czasu,
- poczucie rytmu,
- systematyczność,
- pamięć słuchową, wzrokową, mu-
zyczną, logiczną,
- zdolności manualne,
- wiarę we własne siły,
- odporność na stres,
- stabilność emocjonalną,
- system nerwowy,
- słuch muzyczny,
- zdolność do pracy w zespole.

Źródło: www.artelis.pl

Szkoła Muzyczna w Nadarzynie, 

tel. 502-936-482

Zapraszamy do oglądania 
materiałów filmowych  

z uroczystości, imprez sportowych  
i kulturalnych, które mają  

miejsce na terenie 
Gminy Nadarzyn 

w samorządowej telewizji 

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

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

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

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

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

wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, 
ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .

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

Nasi partnerzy 
(zniżki):

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

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

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

30 dniowy imienny 
obowiązujący tylko w strefie 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny 
obowiązujący tylko w strefie 2                        32 zł           16 zł

USŁUGI:
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn; 5 % zestawy obiadowe;  
5 – 10 % imprezy okolicznościowe. Od 1 lipca br. 
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• RIO - 
Wynajem 
przyczep , 
ul. Osiedlowa 4, 
Rusiec; 10% 
wynajem.
• Family Company. Usługi 
hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
sklepy internetowe.
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 % 
imprezy okolicznościowe .         
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% łącze 
internetowe 8/512;  8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, 
Nadarzyn. Montaż i serwis komputerów 
stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%.
• MajicDekoracje ,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby 
d eko r a c y j n e , 
10% farby 
antykorozyjne, 
10% lakiery i 
impregnaty do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon,  
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne;10% przechowalnia opon i kół
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. 
admar-budownictwo.pl od 23 lutego 2015 r. 
tel. 791 559 291; 5% usługi remontowe, 7% 
usługi wykończeniowe.

•  Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 
50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 30% 
składki członkowskie 5% obozy sportowe 
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu 
sportowego w firmach będących partnerami 
technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 50% wstęp 
na imprezy organizowane  przez GOS 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł; 
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstępu.

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

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny

KULTURA, 
ROZRYWKA 

I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.facebook.
com/osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala 
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort 
tenis ziemny, boisko piłka nożna, boisko 
siatkówka i koszykówka. 10% Rekreacja 
na powietrzu: jazda konna, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny, 
boisko + sprzęt do gry w minigolfl, angielski 
krokiet,badbinton/kometka/indiaka, boccia. 
5% imprezy: szkolenia/konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. Zniżki/
promocje nie łączą się. Nie dotyczy karnetów.

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych 
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34, 
Nadarzyn; 10% język angielski, język 
hiszpański, język francuski, język rosyjski, 
język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
• After School 
Club, ul. 
Młodości 2 lok. 7, 
Książenice; 
10% pakiety 
świetlicowe; 10% 
opieka na godziny.
• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.

• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 5% czesne
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71, 
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

• MG www.mg-rolety.pl;. Al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom
5 % rolety zewnętrzne      
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Dożynki 2015

Wyniki konkursu 
na wieniec dożynkowy:

I -  Maria i Marek Kołeccy,
II -  Rada Sołecka Urzut,
III -  Zofia Wilamowska,
IV – Koło Gospodyń Wiejskich  
z Młochowa,
V – Małgorzata Przepiórkowska, Barbara 
Żukowska i Barbara Witkowska.
VI – Koło Gospodyń Wiejskich z Rozalina
Wyróżnienie: Mirosław Piętka z Woli 
Krakowiańskiej, Koło Podmiejskich 
Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi.

W pierwszą niedzielę września na 
stadionie Gminnego Ośrodka Sportu 
w Nadarzynie po raz kolejny miało 
miejsce święto Gminy Nadarzyn i jej 
Mieszkańców - Dożynki tradycyjnie 
rozpoczęły się polową Mszą świętą 
koncelebrowaną przez Księży z parafii 
znajdujących się na terenie Gminy Na-
darzyn oraz Księży zaproszonych do 
wspólnej modlitwy - za mieszkańców 
naszej gminy i rolników. Wśród gości 
obecnych na uroczystości był Pre-
mier Rządu RP Janusz Piechociński,  
a także Radna Powiatu Pruszkowskiego  
Agnieszka Kuźmińska.

W programie Dożynek prze-

widzianych było wiele atrakcji  
i bogaty program artystyczny. W tym 
m.in. dynamiczny i efektowny występ 
Orkiestry OSP Nadarzyn, który po 
raz kolejny udowodnił wysoką klasę  
i mistrzostwo (potwierdzane na kolejnych 

festiwalach i przeglądach) nadarzyńskich 
muzyków. 

Był też kabaret Łowcy. B, pokazy wa-
lecznych zawodników sekcji MMA 
nadarzyńskiego GLKSu, czy też 
rozwiązanie konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy.   Wszystkie zaprezen-
towane wieńce zrobiły wielkie wrażenie 
na oglądających i jurorach konkursu,  
a różnorodność kształtów, pomysł 
wykonania był godny najwyższego  
uznania.

 Muzyczny wieczór rozpoczął 
spokojną, jazzową nutą zespół Stavar.  
A atmosferę rozgrzała w rockowej 
tonacji gwiazda- zespół “Bracia”. 

Pomimo kapryśnej aury i opadów 
deszczu wielu mieszkańców gminy, jak 
też gości spoza niej, wzięło udział we 
wspólnej zabawie. 

 Na dożynkowych stoiskach oprócz 
gastronomii na słodko i grillowo - 

obiadowych przysmaków, oprócz 
różnorodnych zabawek były stoiska 
m.in. prezentujące instytycje ważne 
dla rolników - w tym KRUS, ARiMR, 
MODR, stoisko Urzędu Gminy Na-
darzyn, Szczepu Drużyn Zuchowych 
i Harcerskich Wataha, czy też Koła 
Gospodyń Podmiejskich ze Starej Wsi. 
U harcerzy można było potańczyć, czy 
też napić się dobrej ekspresowej kawy,  
a przy stoisku UG Nadarzyn dowiedzieć 
o startującym niebawem Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, Radzie Seniorów, czy 
też funkcjonującej od roku Karcie Na-
darzyniaka. Oczywiście nie zabrakło 
wesołego miasteczka i atrakcji dla 
miłośników tego rodzaju zabawy. 
Dożynkowy wieczór zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

 Fotorelacja z Dożynek okładka WN. 
Do obejrzenia relacji filmowej zapraszamy 

na iTVNadarzyn:

Procesja z wieńcami dożynkowymi rozpoczynająca Mszę św. 

Symboliczne dzielenie się chlebem - z lewej Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn 
składa serdeczne podziękowanie Pani Rena-
cie Chruściak i Panu Bogdanowi Perzynie –  
gospodarzom tegorocznych dożynek za godne 
reprezentowanie naszych rolników. 

Składamy również podziękowania 
rolnikom, którzy dostarczyli płody na 
zorganizowaną wystawę dożynkową tj. 
Państwu Bożenie i Mirosławowi Młoźniak, 
Renacie i Mirosławowi Chruściak, Bożenie  
i Tadeuszowi Piotrowskim, Teresie i An-
toniemu Dębskim z Parol; Ewie i Piotrowi 
Perzyna, Mirosławie i Mirosławowi Piętka  
z Woli Krakowiańskiej; Alinie i Jerzemu Czar-
neckim z Krakowian; Małgorzacie i Andrze-
jowi Gawrońskim ze Strzeniówki oraz Helenie  
i Maciejowi Zalewskim z Nadarzyna.

red.
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Zdrowie na kółkach
- bieg powstańczy, honorowe krwiodawstwo 

 Rodzinie i najbliższym
 

Ś. P. Zbigniewa Małysa
Wieloletniego Kierownika Referatu Inwestycji UG Nadarzyn 

wyrazy współczucia 
składają  Wójt  Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy UG

W sobotę 12 września po raz trzeci 
odbyła się impreza organizowana 
wspólnie przez Urząd Gminy Na-
darzyn, Nadarzyński Szczep Drużyn 
Zuchowych i Harcerskich Wataha 
oraz NOK, przy współpracy ze 
strażą pożarną i Strażą Gminną pt.  
Zdrowie na kółkach. Aura nie 
dopisała - od rana padał deszcz  
i temperatura także nie była zbyt  
przyjazna... Pomimo tego, opracowana 
przez harcerzy gra powstańcza i ho-
norowe oddawanie krwi odbyły się 
zgodnie z planem. Przez kapryśną 
pogodę odwołano rajd rowerowy .

W sztabie powstańczym  
umieszczonym w Urzędzie Gminy, 
druhna Małgorzata – szefowa sztabu 
rozdzielała zadania. Każdy uczestnik 
gry otrzymał biało - czerwoną opaskę 
i znaczek. Nad bezpieczeństwem 
zespołów czuwał patrol Straży Gmin-
nej. W grze wzięła udział młodzież   
z nadarzyńskiego gimnazjum 
wraz nauczycielami oraz harcerze  
z 1 NDH „Wilki” pod czujnym  
okiem mam. Na trasie gry były 
rozmaite punkty. „Mały sabotaż” 
prowadzony przez druhnę Weronikę 
– naszą zuchmistrzynię – tu zadanie 
polegało na ułożeniu i umieszcze-
niu znaku Polski walczącej na rynku 
pilnowanym przez żandarmów nie-
mieckich. Część zadań była zaszy-
frowana. 
 W remizie OSP należało przygotować 
linię wodną i precyzyjnie kierować 
strumieniem wody. Były “szkoły bo-
jowe”, rzut granatem z okopu. Było 
też udzielanie pierwszej pomocy ran-
nym powstańcom. Na targowisku 
wśród straganów należało odszukać 

łączniczkę, odebrać pakunek  
i przeszmuglować go do kolejnego 
punktu, gdzie wyrabiano dokumenty 
powstańcze. Momentem gdzie na chwilę 
spadało napięcie było wspólne śpiewanie 
piosenki powstańczej. 
  Na zakończenie wspólnej zabawy pod-
sumowano grę, najlepszym wręczono 
nagrody, najmłodszym i najdzielniejszym 
– wyróżnienia. 

 W Urzędzie Gminy tego dnia działał 
też punkt honorowego oddawania krwi 
- zorganizowany dzięki współpracy z Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie. 
W tym roku wyjątkowo punkt  
krwiodawstwa z ambulansu przeniesiony 
został do sali konferencyjnej UG., a mieszkańcy 
oddali w sumie niemal 10 litrów krwi.

dh. Małgorzata Zielińska; red.

 Jeszcze tylko biało -czerwone opaski powstańcze i patrole mogły wyruszyć na trasę gry

Wsród krwiodawców byli funkcjonariusze KP Nadarzyn 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej 
na iTVNadarzyn:



Wiadomości Nadarzyńskie

9 (198) wrzesień 201518

R
oz

kł
ad

 ja
zd

y l
in

ii 
: 

Pr
us

zk
ów

 P
KP

  -
 N

ad
ar

zy
n 

- 
W

al
en

dó
w.

 
Zm

ian
a w

pr
ow

ad
zo

na
 od

 dn
ia 

14
.09

.20
15

 r.
 po

leg
a n

a w
pr

ow
ad

ze
niu

 do
da

tk
ow

ych
 

prz
yst

an
kó

w 
na

 te
ren

ie 
Pr

usz
ko

wa
. 



9 (198) wrzesień 2015 19

Wiadomości Nadarzyńskie
M

ateriał reklam
ow

y

Skuteczna Rehabilitacja
Zapraszamy do Centrum 

Rehabilitacji Medycznej 

ARTMEDICUS
W odpowiedzi na rosnące potrzeby 

rehabilitacyjne mieszkańców naszej 
Gminy, w 2013 roku utworzyliśmy 
Centrum Rehabilitacji Medycznej   
w Nadarzynie.  

Nasze usługi skierowane są do sze-
rokiej grupy pacjentów. Prowadzimy 
rehabilitację osób dorosłych, dzieci 
i niemowląt oraz osób aktywnie 
uprawiających sport.

Wysoka jakość usług
Rehabilitacja w naszej placówce 

odbywa się wyłącznie w systemie 
terapii indywidualnej.
Podczas pierwszej wizyty zos-

taje przeprowadzony szczegółowy 
wywiad i badanie kliniczne. 
Następnie do pacjenta zostaje przy-
dzielony terapeuta, który wykonuje 
właściwą terapię.
Zabiegi przeprowadzane są w in-

dywidualnych salach zabiegowych 
zapewniających pacjentom komfort 
i skupienie w trakcie trwania terapii.
Nasi terapeuci to osoby z wielolet-

nim doświadczeniem w dziedzinie 
rehabilitacji stale podnoszący swoje 
kwalifikacje na prestiżowych kur-
sach i szkoleniach.

W terapii przeprowadzanej  
w Centrum Rehabilitacji Artmedi-
cus wykorzystujemy sprawdzone  
i skuteczne metody rehabilitacji:
• Terapia manualna,
• Neuromobilizacje,
• Terapia tkanek miękkich,
• NDT-Bobath,
• PNF,
• Kinesiotaping.

Kompleksowa terapia
W Centrum Rehabilitacji Art-

medicus zapewniamy kompleksową 
rehabilitację. Nasi pacjenci mogą 
skorzystać u nas zarówno z terapii 
indywidualnej jak i szerokiej oferty 
zabiegów fizykoterapeutycznych:
• Krioterapia,
• Laseroterapia,
• Elektroterapia,
• Magnetoterapia,
• Ultradźwięki,
• Światłoterapia.

Wady postawy u dzieci
Istotnym problemem w dzisiejszych 

czasach jest powszechność występowania 
wad postawy u dzieci i młodzieży.  
W naszej placówce na co dzień zajmu-
jemy terapią w  wadach postawy m.in.:
• Skoliozy,
• Płaskostopie,
• Plecy płaskie/okrągłe,
• Kolana koślawe, szpotawe.

Rehabilitacja niemowląt
Rozwój niemowlęcia jest pro-

cesem bardzo złożonym i nie zaw-
sze przebiega w sposób prawidłowy.  
W naszej placówce wykorzystujemy 
najnowsze metody stosowane w re-
habilitacji ruchowej niemowląt.

Rehabilitacja sportowa
Osobom aktywnie uprawiającym 

sport oferujemy kompleksową 
rehabilitację w zakresie terapii kon-
tuzji, przeciążeń i profilaktyki powsta-
wania urazów. 

Na co dzień zapewniamy opiekę 
rehabilitacyjną zawodnikom klubu 
sportowego GLKS Nadarzyn.

Bezpłatne konsultacje
 Aktualnie każdy pacjent 
zgłaszający się do Centrum Reha-
bilitacji Artmedicus może skorzystać  
z bezpłatnej konsultacji fizjotera-
peutycznej. Konsultacja obejmuje 
wywiad, badanie kliniczne i analizę 
wyników badań. Konsultacja  
w większości przypadków pozwala 
zidentyfikować przyczynę problemu. 
Pacjent uzyskuje ponadto informacje 
na temat możliwości dalszego sposo-
bu leczenia. 

Adres:
NZOZ Centrum Rehabilitacji

ARTMEDICUS 
w Nadarzynie

ul. Pruszkowska 27 A

tel.  22 755 48 29
www.artmedicus.pl
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Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00
Fax     22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47
Żłobek w Ruścu                               22 724 50 66
Gimnazjum            22 739 96 90;   22 739 98 16
SP Kostowiec   22 729 91 69
SP Młochów     22 729 91 40
SP Nadarzyn   22 729 81 66
SP Rusiec   22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska  22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie  22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie  22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy  22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”  22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”  607 615 231
Przedszkole „Jupik”  22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”                       695 743 265
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  519 743 727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81

Policja                                             997 
Komisariat Nadarzyn:  22 729 81 77   
Komenda Pow. Pruszków:  22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna    998
Pruszków    22 758 62 52 
    22 758 77 01
OSP Nadarzyn    22 729 81 83
OSP Młochów   22 729 91 99
Straż Gminna                                    22 720 08 67
Pogotowie gazowe  992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogot. energ. Konstancin Jez.  22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe   999
Pruszków    22 755 52 22
    
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn    22 729 81 28
Młochów    22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)

Urząd Gminy Nadarzyn  
Sekretariat  22 729 81 85 w. 100, 101
Fax   22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98  w. 151, 
152,153, 
Referat Działalności Gospodarczej  w. 172
Referat Inwestycji     22 739 97 06  w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu              w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat    w. 121- 124, 120
Kasa                                            w. 203
Referat ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.                  w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz 
ochrony informacji niejawnych   w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu  w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie  22 739 73 44
                                                                        w. 171
Biuro Rady Gminy  22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       22 739 97 07   
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 

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

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00.

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

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

Opiekunka z długoletnim 
doświadczeniem, dyspozycyjna, 

kreatywna zaopiekuje się dzieckiem.
Tel. 514 722 099

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio korepetycji z matematyki  

i fizyki. Tel. 503 790 338

Potrzebne kobiety
do pracy w ochronie. 

Tel. 502 434 693

Pierwsze dni roku szkolnego 
już za nami i również zakończyły 
się działania „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”, które zgodnie z 
założeniami Komendy Głównej 
Policji miały trwać do 11 września. 
Pomimo tego, funkcjonariusze  
w miarę możliwości będą kierowani  
w godzinach porannych w miejsca, 
którymi dzieci przemieszczają się 
do szkół, by objąć je nadzorem pod 
kątem wszelkich nieprawidłowości.

Wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego funkcjonariusze rozpoczęli 
również działania profilaktyczne 

w placówkach oświatowych 
naszej gminy. 16 września na scenie 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
kolejny raz wystąpili funkcjonariusze 
Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej 
Miasta Stołecznego Warszawy, którzy 
zaprezentowali spektakl interaktywny 
pt. „Florka w sieci”.

Historia dotyczyła uczennicy 
klasy trzeciej, która niefrasobliwie 
korzystała z internetu, czym narażała 
się na niebezpieczeństwa związane  
m. in. z przerabianiem jej 
udostępnionych innym zdjęć  
i umieszczaniem w sieci, ośmieszając 
ją tym samym, jak też zawierania 

fałszywych znajomości przez osoby 
dorosłe podające się za rówieśników.

Z uwagi na duże zainteresowanie, 
aktorzy „Teatru na straży” zaprezen-
towali się dwóm grupom dzieci 
wszystkich szkół podstawowych  
z terenu Gminy Nadarzyn. Spektakl 
przeznaczony był dla uczniów klas 
trzecich i czwartych, a udział w nim 
wzięło ponad 300 osób.

Należy przypomnieć, że w roku 
ubiegłym w spektaklu pt. „O Flo-
rce, która chciała zostać piłkarzem”, 
wykonanym przez funkcjonariuszy 
SM w Warszawie udział wzięło 420 
osób.

Absolwent politologii UKSW 
udziela korepetycji z WOS

Tel. 669 687 604

Nauczyciel matematyki udzieli 
korepetycji na każdym poziomie.

Tel. 734 711 362

W tym miejscu składam gorące 
podziękowania wszystkim, którzy  
wspomogli Straż Gminną w Na-
darzynie w zorganizowaniu spot-
kania z dziećmi i aktorami, co 
bardzo pozytywnie wpływa na 
kształtowanie właściwych postaw 
wśród najmłodszych.

Straż Gminna w Nadarzynie deklaru-
je swój udział we wszelkich akcjach 
profilaktycznych  w nadarzyńskich 
placówkach oświatowych, mogących 
przyczynić się do zwiększenia poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców.

Doświadczony lektor udziela lekcji 
jęz. angielskiego na wszystkich 

poziomach zaawansowania, w tym:
- przygotowanie do egzaminów: 

gimnazjum, matura
- przygotowanie do egzaminów TOEIC, 

TOEFL, FC, ACE, CPE, inne.
- korepetycje, konwersatoria

indywidualne podejście, skuteczność.
Przystępna cena.

Kontakt: 665 166 990

Angielski dla dzieci i młodzieży 
(szkoła podstawowa, gimnazjum, 

 liceum). Kursy indywidualne, 
korepetycje. Młochów. 

Tel. 510 390 693

Potrzebni  mężczyźni
do pracy w ochronie. 

Tel. 661 663 320 

Wspólne zdjęcie z jedną z klas obecnych na przedstawieniu
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

• 3 sierpnia 2015 r. dzielnicowi 
Komisariatu Policji w Nadarzynie, podjęli 
czynność legitymowania mężczyzny, 
który wezwany do okazania doku-
mentów oświadczył, że nie posiada 
przy sobie dokumentu tożsamości  
i ustnie podał dane personalne.  
W trakcie potwierdzania danych  
osobowych policjanci, przypomnieli 
sobie, że około roku wcześniej legi-
tymowali tego samego mężczyznę,  
a w związku z popełnionym wówczas 
wykroczeniem kierowania rowerem  
w stanie nietrzeźwości, skierowany 
został wobec niego wniosek o ukaranie 
do sądu w Pruszkowie. 
Podczas postępowania sądowego 
okazało się, że obwiniony nie jest 
tym samym mężczyzną, który  
w  stanie nietrzeźwym kierował rowerem.  
W związku z podejrzeniem, że legi-
tymowany po raz kolejny podaje się 
za inną osobę, został on zatrzymany i 
doprowadzony do komisariatu. Dopi-
ero wtedy mężczyzna podał właściwe 
dane personalne i przyznał się, że 
w czerwcu 2014 r. podał się z inną 
osobę, czym spowodował ściganie jej. 
Za popełnienie przestępstwa tworze-
nia fałszywych dowodów mężczyźnie 
przedstawiono zarzut oraz skierowano 
do sądu wniosek o jego skazanie bez 
przeprowadzania rozprawy, na karę 
uzgodnioną z prokuratorem. Ponadto 
okazało się, że mężczyzna jest poszuki-
wany przez policjantów KMP w Białej 
Podlaskiej, na podstawie zarządzenia  
o ustalenie miejsce pobytu oraz w celu 
doprowadzenia go do AŚ lub ZK, do 
odbycia kary pozbawienia wolności w 
wymiarze jednego roku.  
 
Od pewnego czasu Komisariat 
Policji w Nadarzynie odnotowu-
je zwiększoną liczbę zgłoszeń 
dotyczących przestępstw oszustwa, 
przy zakupach realizowanych za 
pośrednictwem portali aukcyjnych 
(allegro.pl, olx.pl, itp.). W związku  

z powyższym, przedstawiam Państwu 
kilka porad jak bezpiecznie dokonywać 
zakupów przez Internet: 
1. Zawsze przed transakcją należy przejrzeć 
opinię (komentarze) użytkownika portalu 
aukcyjnego, należy również pamiętać, że 
nie liczy się tylko duża ilość pozytywnych 
komentarzy, które mogą być celowo 
„wypracowane” poprzez zakupy przed-
miotów o znikomej wartości, ale też ich 
statystyka – na przykład kilka ostatnio 
dodanych negatywnych komentarzy 
może świadczyć o przejęciu konta uczci-
wie handlującego użytkownika przez 
dokonującego oszustwa przestępcę.
2. Należy pamiętać, że nie ma „super 
okazji” – zbyt niska cena też może 
sugerować ryzyko oszustwa.
3. O fakcie, czy bierzemy udział  
w nieuczciwej aukcji, może powiedzieć 
opis aukcji lub załączone do niej zdjęcia. 
Pamiętać należy, że jeżeli zdjęcia nie są 
wykonane przez sprzedającego, tylko 
pochodzą np. ze strony producenta 
lub innej aukcji, może to świadczyć, iż 
sprzedający nie jest w posiadaniu wys-
tawianego na sprzedaż towaru.
4. Jakiekolwiek podejrzenia, powinny 
skutkować odstąpieniem od transakcji.
5. Przed dokonaniem zapłaty powinno 
się skontaktować ze sprzedawcą – im 
więcej informacji o sobie udostępnia 
(np. adres i telefon) tym lepiej.
6. W wypadku przedpłaty na konto 
należy wybierać tylko doświadczonych  
i pozytywnie opiniowanych sprzedawców.
7. Unikajmy bezwzględnie dokony-
wania zapłaty za zakupiony towar 
poprzez różne systemy płatności, 
które nie pozwalają w żaden sposób 
zidentyfikować odbiorcy naszej 
płatności, takich jak Western Union 
lub ostatnio wprowadzany system zdal-
nego przekazywania pieniędzy pop-
rzez sieć bankomatów, umożliwiający 
dokonywanie wypłat bez konieczności 
posiadania karty bankomatowej, a je-
dynie posiadając telefon komórkowy 
– Hal-Cash. W celu skorzystania  
z usługi Hal-Cash i pobrania gotówki 
z bankomatu, potrzebne są wyłącznie 
kody, które można otrzymać np. 
SMS’em, bezpośrednio po zleceniu 
dokonanym przez nadawcę. W przy-
padku zaistnienia oszustwa, przestępca 
wybiera nasze pieniądze w każdym 
miejscu naszego kraju, a pozostaje po nim 

jedynie numer telefonu komórkowe-
go, który najczęściej jest numerem 
pre-paid, użytym raz do popełnienia 
przestępstwa.
8. Nie należy dokonywać transakcji 
przez tzw. „kupowanie poza aukcją”. 
(Oszuści najczęściej traktują serwis 
aukcyjny jako sposób pozyskania ofiary. 
Przestępca proponuje nieświadomej 
zagrożenia osobie zakup po niższej 
cenie, ale bez pośrednictwa serwisu 
– choćby po to, by uniknąć opłat 
pobieranych przez serwis aukcyjny. 
Należy wziąć pod uwagę, że późniejsze 
dochodzenie swoich roszczeń, jak  
i postępowanie dowodowe jest bardzo 
utrudnione).
9. Po zakończonej aukcji należy 
odczekać kilka godzin i skontaktować 
się samemu ze sprzedającym w celu 
potwierdzenia danych potrzebnych 
do dokonania przelewu, pamiętając 
że błyskawicznie otrzymany po 
zakończonej aukcji e-mail może być 
spreparowany przez oszusta.
10. Jeśli pojawia się choć cień 
niepewności odnośnie sprzedającego,  
a istnieje taka możliwość, należy wybrać 
funkcję depozytową portalu, unikając 
transakcji z osobami, które nie chcą się 
zgodzić na taką formę płatności.
11. Jeżeli przesyłkę przesłano  
za zaliczeniem pocztowym – można 
otworzyć paczkę przy pracowniku 
poczty lub kurierze i w przypadku ujawnienia 
oszustwa, należy spisać protokół i złożyć 
zawiadomienie na policji.
12. Jeżeli po aukcji zakończonej 
sprzedażą (przeważnie niespodziewanie 
wysoką kwotą) okaże się, że kupujący 
pochodzi z zagranicy (najczęściej 
z Afryki), nie należy wysyłać to-
waru, dopóki pieniądze nie zostaną 
zaksięgowane na koncie, nie reagując na 
e-mail’e, że pieniądze zostały chwilowo 
wstrzymane, ale za to do informacji 
jest załączony spreparowany dowód 
wpłaty (najczęściej jest do dokument  
w formacie *.pdf).

Niepokojące sygnały związane 
z Państwa bezpieczeństwem, 

proszę zgłaszać bezpośrednio do 
Dyżurnego Komisariatu Policji  

w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77
 lub nowym nr tel. 22  6046875.
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn 

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

Fundacja Kultury 

Informatycznej

zaprasza na 

„A kiedy 
przyjdzie jesień”

Czekamy na jesień... 
czy ona przychodzi do nas mimo woli? 

Przynosi dary materialne, 
ale i przemyślenia duchowe. Jakie? 

Może ten program słowno-muzyczny 
na wiele pytań odpowie?

wystąpią:
Elżbieta Czajka – wiersze
Mikołaj Plak – pianino

1 października, godz. 18.30
Centrum Edukacyjne

(Nadarzyn,ul. Wiśniowa 26)
Wstęp wolny

Poszukuję opiekunki do 2 dzieci (chłopcy 4 i 12 lat) z Nadarzyna lub okolic. 
Praca w Nadarzynie, na pełen etat, od listopada 2015. Warunkiem koniecznym 
jest własny samochód. Obowiązki: odbieranie z przedszkola/szkoły, czasem 

zawożenie (również na zajęcia dodatkowe), gotowanie obiadów, 
opieka nad dziećmi. Telefon kontaktowy: 696 002 033

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7):
- przyjmie ucznia 

- zatrudni fryzjerkę
- zatrudni manikiurzystkę (lub podnajmie stanowisko). 

Tel. 664 551 498

• 04.08.2015 r. udział zastępu w zabez-
pieczaniu i uprzątnięciu miejsca kolizji 
drogowej w Urzucie (al. Katowicka). 
Na miejscu obecne były: PSP Pruszków, 
Policja WRD Pruszków oraz Pogotowie 
ratunkowe ze Mszczonowa. 
• 05.08.2015 r. udział zastępu w poszuki-
waniu osoby zaginionej w Kajetanach. 
• 08.08.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy w Nadarzynie 
przy ulicy Komorowskiej. 
• 09.08.2015 r. udział zastępu w 
usunięciu oraz udzielaniu pomocy przy 
kolizji drogowej w Walendowie  przy 
ul. Brzozowej. Na miejscu obecne były 
PSP Pruszków, OSP Raszyn, pogotowie 
ratunkowe z Pruszkowa oraz Policja 
WRD Pruszków.
• 10.08.2015 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
posprzątaniu jezdni po kolizji drogowej 
w Ruścu (al. Katowicka) na miejscu 
obecni byłi: PSP Pruszków, Pogotowie 
Ratunkowe oraz Policja WRD Pruszków. 
• 11.08.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru słomy w szklarni w Żółwinie 
przy ulicy Zarybie. Na miejscu obecna 
była także PSP Pruszków. 

• 13.08.2015 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu miejsca kolizji drogowej  
w Walendowie na skrzyżowaniu ulicy 
Utraty z Brzozową. Na miejscu było 
Pogotowie Ratunkowe, Policja WRD 
Pruszków oraz PSP Pruszków. 
• 13.08.2015 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru ściółki leśnej w Starej Wsi przy 
ulicy Pieczarkowej. 
• 15.08.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru śmietnika w Nadarzynie przy 
placu Poniatowskiego. 
• 15.08.2015 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru pustostanu w Kajetanach przy  
ulicy Rolnej, w którym po ugaszeniu 
stwierdzono ofiarę śmiertelną. Na miejs-
cu obecne były: OSP Raszyn, PSP Pruszków, 
Policja Nadarzyn, pogotowie ratunkowe 
oraz Pogotowie Energetyczne 
•17.08.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu suchej trawy w Nadarzynie prz ulicy 
Mszczonowskiej. 
•17.08.2015 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru suchej trawy w Strzenówce przy 
ulicy Tujowej.
• 17.08.2015 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu miejsca kolizji drogowej  
w Jankach Małych, na terenie nieotwartej 

autostrady. Na miejscu obecne były: PSP 
Pruszków, OSP Raszyn, pogotowie ra-
tunkowe oraz Policja WRD Pruszków 
• 19.08.2015 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru suchej trawy w Nadarzynie przy 
ulicy Pruszkowskiej. Na miejscu obecne 
były PSP Pruszków oraz Pogotowie  
Energetyczne. 
• 19.08.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu suchej trawy w Nadarzynie przy ulicy 
Komorowskiej. 
• 22.08.2015 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru suchej trawy w Starej Wsi przy 
ulicy Złotego Runa. 
• 28.08.2015 r. udział zastępu w zabez-
pieczeniu oraz udzielaniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej rowerzyście 
potrąconemu na przejściu dla pieszych 
w Wolicy przy al. Katowickiej. Na 
miejscu obecne były jednostki: PSP 
Pruszków, Policja WRD Pruszków 
Pogotowie Ratunkowe oraz Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 
• 29.08.2015 r. udział zastępu  
w usunięciu zwisającego na jezdnię ulicy 
Pruszkowskiej konaru drzewa.
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16 września br. w naszej gmi-
nie miała miejsce wizyta delegacji 
przedstawicieli samorządów gruzińskich, 
którzy w dniach 14 - 18 września 2015 r. 
na zaproszenie Krajowej Szkoły  
Administracji Publicznej gościli  
w Polsce w ramach szkole-
nia „Reforma samorządowa  
w Gruzji”. 

Szkolenie realizowane jest w ra-
mach Akademii Administracji 
Publicznej Partnerstwa Wschod-
niego, we współpracy z Ministerst-
wem Spraw Zagranicznych i finanso-
wane ze środków Programu polskiej 
współpracy rozwojowej realizowanej 
za pośrednictwem MSZ RP.

 W naszej gminie goście odwiedzili 
m.in. placówki oświatowe w Nadarzynie, 
Ruścu i Młochowie, OSP Nadarzyn,  
zabytkowy młochowski park oraz 
Urząd Gminy Nadarzyn. 

Podczas wizyty i rozmów z przed-
stawicielami samorządu Gminy Na-
darzyn, dyrektorami szkół, przed-
szkoli oraz pracownikami Urzędu 

Goście z Gruzji – delegacja samorządowców

Gminy gruzińscy goście zapoznali się  
z funkcjonowaniem samorządu lokalne-
go, miejscowych placówek oświatowych, 
kulturalnych i sportowych. Zaintereso-
wani byli również m.in. problematyką 
zdrowotną, edukacyjną, tworzeniem 
budżetu lokalnego, inwestycjami, jak też 
pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

Szczegóły dotyczące szkolenia „Reforma 
samorządowa w Gruzji”: http://ksap.gov.
pl/ksap/aktualnosci/reforma-samorzadowa-w-
gruzji

                                                            red.

Goście podczas wizyty w SP Rusiec
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Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

Pogotowie ogrodnicze:
wycinki i formowanie drzew, zakładanie trawników sianych 

i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie 
żywopłotów, zakładanie ogrodów zimowych, sadzenie roślin. 

Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 

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

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

Przekazę zbiory filatelistyczne 
młodemu pasjonatowi filatelistyki

Tel. 500 577 540

Zarząd ROD “Wolica” ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego wraz z montażem 
dwóch bram i furtek w ciągu ogrodzeniowym ca 530 mb 

oraz zainstalowanie 4 słupów oświetleniowych 
z jednoczesnym podłączeniem do ogólnej sieci 

energetycznej ogrodu. Termin składania ofert 15 dni 
od momentu ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły: 600 310 496
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Prace porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie. Tel. 664 729 758

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



Wiadomości Nadarzyńskie

9 (198) wrzesień 201528

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Dziekan Dekanatu Raszyńskiego,

 Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

  Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00.

Caritas

przy Parafii

św. Klemensa 
w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

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

W dniu 6 sierpnia, w święto Prze-
mienienia Pańskiego wyruszyła ze 
stolicy do Częstochowy paulińska 
304 Warszawska Pielgrzymka Piesza 
(WPP). Jest to jedna z najstarszych 
pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. 
Trasa licząca ponad 250 km podzie-
lona jest na dziewięć dziennych eta-
pów, a do Częstochowy docieramy 14 
sierpnia w wigilię święta Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. 
Pielgrzymia droga dla Grupy 11, 
w której szli pątnicy z Nadarzyna, 
zakończyła się w dniu 14 sierpnia 
wspólną, wieczorną  Mszą podsumo-
wującą. Następnego dnia w niedzielę 
15 sierpnia, w uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny o godz. 8.oo 
uczestniczyliśmy 
w ogólnej Mszy 
świętej dla 304 
WPP. Następnie, wypełniając wielo-
letnią tradycję Grupy 11 odprawili-
śmy Drogę Krzyżową na wałach ja-
snogórskich.

Zgodnie z wielowiekową tradycją, 
trasa pielgrzymki wiodła m.in. przez 
Tarczyn i Mogielnicę w woj. mazo-
wieckim, Studzianną, Psary, Skotniki 
i Wielgomłyny w woj. łódzkim oraz 
miejscowości: Święta Anna i Mstów 
w woj. śląskim. Po drodze do Czę-
stochowy nawiedziliśmy m.in. kościół 
kapucynów w Nowym Mieście, Sank-

tuarium Matki Bożej Świętorodzin-
nej w Studziannej, Sanktuarium Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego w Paradyżu, 
Klasztor Pauliński w Wielgomłynach 
i Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej 
w miejscowości Święta Anna.

 
Nasza nadarzyńska grupa wyru-

szyła na trasę również 6 sierpnia po 
Mszy w parafialnym kościele pod 
wezwaniem św. Klemensa w Nada-
rzynie. W bieżącym roku było nas 
20 osób, w tym najstarsza siostra 
Helena liczyła 72 lata, a najmłod-
szy uczestnik Stasio 1,5 roku. Szedł 
z nami brat Krzysztof, który pielgrzy-
mował po raz 35 i brat Piotr, który 
szedł po raz pierwszy. Zgodnie z tra-
dycją, nadarzyńscy pątnicy wyruszyli 
na pielgrzymi szlak po uroczystym 
błogosławieństwie w asyście księdza  
z Gruzji, który w naszej parafii spę-
dzał urlop i osób odprowadzających. 
Nasz pierwszy etap wiódł przez Wa-

Słowo refleksji  
z 304 Warszawskiej 
Pieszej Pielgrzymki

Z radością informujemy,  
że w sierpniu 2015 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Tymon Perdjon 
Kwiatkowski, Liliana Szymańska, Mikołaj 
Malinowski, Nataniel Deptuszewski, 
Marcel Makacewicz, Klara Szerenosy, 
Adam Leśniowski, Artur Żołyniak, Os-
kar Jagiełło, Grzegorz Głowacz, Maja 
Materek, Teofil Sobecki, Jakub Mojsa, 
Zofia Kąkol.

Sakramentalny Związek 
Małżeński w sierpniu 2015 r. 
zawarły następujące osoby:

Adam Zagrobelny – Monika Kamińska, 

Michał Kamiński – Aneta Pilaszek, 
Damian Pączek – Kinga Rybka, 
Łukasz Braciszewski – Iwona 

Doktorska, Tomasz Słomczewski 
– Katarzyna Kubiak, Norbert 

Kościelnicki – Anna Banaszkiewicz.
Z przykrością informujemy, że  
w sierpniu 2015 odeszli z naszej Parafii: 
śp. Mirosław Sęk, śp. Janusz Bajerski,  
śp. Marianna Bartosiak, śp. Jerzy  
Wasilewski, śp. Marcin Parchan.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych  
z naszych rodzin.
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lendów i Derdy, gdzie byliśmy podej-
mowani przez siostry ze Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 
Po krótkim odpoczynku wyruszyli-
śmy w dalszą drogę do Magdalenki, 
gdzie przyłączyliśmy się do Grupy 11 
i dalej pielgrzymowaliśmy z 304 WPP. 

Pod względem pogody była 
to wyjątkowa pielgrzymka. 
Najstarsi pielgrzymi z ponad 
pięćdziesięcioletnim stażem 
pielgrzymkowym nie pamiętają, 
aby kiedykolwiek w minionych 60 
latach średnia dzienna temperatura 
przekraczała trzydzieści kilka stopni 
i żeby nie padał deszcz. Wysoka 
temperatura, suche powietrze  
i duchota dawały się mocno we 
znaki w ciągu dnia marszowego. 
Skutki uciążliwej pogody  były mniej 
dotkliwe dzięki ofiarności różnych 
osób i instytucji, które pomagały na 
każdym niemalże kroku częstując 
napojami i produktami spożywczymi. 
Szczególną rolę odegrały jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
tworząc na trasie przemarszu dla 
ochłody tzw. kurtyny wodne lub 
polewając przed nami drogę. Również 
osoby indywidualne dla ochłody 
polewały pątników wodą z węży 
ogrodowych. Iście afrykańska pogoda 
miała również swoje zalety, dla 
przykładu: były bardzo ciepłe noce 
i poranki, w zasadzie niepotrzebne 
były śpiwory. Co odważniejsi pątnicy  
spali pod „gołym niebem”, również 
nie występowała nocna i poranna rosa 
dzięki czemu namioty były suche, 
a rano można było maszerować w 
samych koszulach. 

Wieczorna i poranna toaleta były 
znacznie przyjemniejsze z uwagi 
na wysoką temperaturę, a wszystko 
znakomicie schło. 

Nowością tegorocznej pielgrzymki 
była udostępniona aplikacja na 
telefony komórkowe, niewymagająca 
dostępu do internetu, która 
pozwalała znaleźć m.in. informacje 
o pielgrzymce, liturgii i modlitwach. 
W dziale „trasa” dostępny był plan 
dnia, mapy tras i mapy noclegów. 
Prócz tego aplikacja zawierała 
pielgrzymkowy śpiewnik.

Przed wyruszeniem 304 WPP 
została odprawiona Msza św. na 
ul. Długiej 3 przed paulińskim 
kościołem pod wezwaniem Św. 
Ducha. Przewodniczył jej metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz. 

Hasło przewodnie 304 WPP 
„Rodzina ikoną Boga” przypomniał 
na wstępie jej przewodnik, paulin ojciec 
Marek Tomczyk. Realizując to hasło  
w sposób szczególny polecaliśmy 
Bogu, przez pośrednictwo Matki 
Bożej Jasnogórskiej, sprawy  
i problemy rodzin. Staraliśmy się 
„odkrywać rodzinę w zbawczym 
zamyśle Boga i nauce Kościoła w obliczu 
różnych współczesnych zagrożeń”.

 W poszerzeniu świadomości zagrożeń 
dla rodziny miały pomóc konferencje 
i refleksje. Autorem konferencji na 
tegoroczną warszawską pielgrzymkę 
był ks. Robert Skrzypczak, duszpasterz 
akademicki z Warszawy. Wygłoszona 
katecheza o małżeństwie i rodzinie 
składała się z dziewięciu konferencji, z 
których każda dotyczyła konkretnych 
zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego 
(np. o tym jak osiągnąć świętość we dwoje, 
jak żyć z Duchem Świętym, a nie z duchem 
czasu, czym jest relacja małżeńska, a czym 
nie jest i jak ją rozwijać, o zagadnieniu 
świętości i seksu, o sile przebaczenia  
i Eucharystii, o przyjęciu krzyża jako miary 
dojrzałej miłości).

Natomiast rozważania poświęcone 
Jasnogórskiej Królowej Rodzin 
przygotował w tym roku o. Melchior 
Królik, jasnogórski archiwista, który 
jest najstarszym paulinem „chodzącym 
w pielgrzymce” - tegoroczna była już 55.

Ojciec Królik w swoich refleksjach 
przywoływał nauczanie świętego 
papieża Jana Pawła II o małżeństwie  
i rodzinie a także cytował konkretne fakty 
i wydarzenia odnotowane w „Księdze 
cudów i łask zdziałanych za przyczyną 
Matki Bożej”.  Jak podkreślał o Melchior 
Królik – „To była mowa Jasnogórskiej 
Matki, Ona przemawia nie słowami, ale 
konkretnymi działaniami”.

Podczas tych 9 dni rekolekcji w drodze 
skierowano naszą uwagę na zagadnienia 
dotyczące rodziny, bowiem rodzina jest 
ikoną Boga w Trójcy przez umiejętność 
rodzenia życia i wzajemnego oddawania 
i ofiarowania się sobie nawzajem. 

Święty Jan Paweł II, którego relikwie 
pielgrzymowały z nami w zeszłym 
roku, przypominał, że przyszłość 
ludzkości idzie przez rodzinę. Z kolei 
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, 
której relikwie towarzyszyły pątnikom  
w czasie 304 WPP, stwierdziła: w 
rodzinie kocha się tak, jak kocha Bóg. 
Ponadto przypominała wielokrotnie: 
„Rodzina, która modli się razem, zostaje 
razem”. Słowa te dobrze wpisywały się 
w tegoroczne hasło „Rodzina ikoną 
Boga” .

Wśród niesionych intencji, obok 
modlitwy za rodziny, były również 
prośby za przyszłoroczny Światowy 
Dzień Młodzieży, by, jak prosił kard. 
Nycz przed wyjściem pielgrzymki „nie 
był to tydzień frajdy w Krakowie, ale 
doświadczenie Kościoła powszechnego 
przy Chrystusie”. Pątnicy modlili się 
również o powołania, szczególnie 
żeńskie, za Ojczyznę oraz o nowo 
wybranego prezydenta i o rychłą 
beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, kard. 
Stefana Wyszyńskiego.

Po tych pielgrzymkowych 
rekolekcjach przychodzi czas na refleksję 
i wnioski.  Jak żyć aby nie zmarnować 
otrzymanych darów, jak podzielić się 
tymi darami z innymi, jak budować 
relacje małżeńskie i rodzinne, żeby 
wzrastać w wierze. To jest zadanie do 
wykonania dla każdego pątnika.

Pozdrawiamy i zapraszamy 
za rok na 305 WPP.

Brat Ryszard  - pielgrzym z Nadarzyna 

Fot. arch autora. Pielgrzymi z Nadarzyna
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GOŁAS A.: 
Gołas
Wiesław Gołas 
- aktor wszech-
stronny, wielki 
i… skromny. 
Znany najlepiej  
z ekranu, kochający 
nade wszystko 

teatr. Genialny w rolach kabaretowych.  
W Polskę idziemy i Tupot białych mew 
to wzorzec z Sevres wykonania „pio-
senek z tekstem”, natychmiast kojarzo-
nych z Wiesławem Gołasem. Kto tak 
jak On zaśpiewałby Piekielnego twista?! 
I kto jak On – w szczerej rozmowie  
z córką – opowiedziałby i o drugiej stronie 
medalu, pokazując nie tylko uśmiechniętą 
twarz. Tę rozmowę ubarwiają wspomnie-
nia przyjaciół Aktora – tworząc jedyny  
w swoim rodzaju portret NIEZNANE-
GO ZNANEGO GOŁASA. 

PUZYŃSKA K.: 
Motylek
D o s k o n a l e 
s ko n s t r u owa n y 
kryminał, gęsta 
atmosfera małej 
społeczności i za-
gadki z przeszłości, 
które nigdy nie 

miały ujrzeć światła dziennego.  
   W mroźny zimowy poranek na  
skraju mazurskiej wsi zostaje znalezione 
ciało zakonnicy. Początkowo wydaje 
się, że kobietę potrącił samochód. 
Szybko okazuje się jednak, że ktoś 
ją zabił i potem upozorował wy-
padek. Kilka dni później ginie 
kolejna osoba. Autorka stosuje  
sprawdzony chwyt rodem z prozy Christie  
– w małej społeczności niemal wszy-
scy są podejrzani, każdy coś ukrywa, 
kłamie i kluczy, bo ma na sumieniu 
mniejsze lub większe grzeszki, więc  
istotne jest nie tylko główne pytanie: 
kto zabija?, ale również wyświetlanie 
tajemnic kolejnych bohaterów. 

BROOKES A.: 
Noc ślepowrona
Li Huasheng, więzień 
5995 zwany Fistasz-
kiem, po dwudziestu 
latach odsiadki ucieka 
z obozu karnego. 
Przedziera się przez 

pustynne tereny północno-wschodnich 
Chin i dociera do Pekinu. Dwadzieścia 
lat wcześniej szpiegował dla brytyjsk-
iego wywiadu; teraz, aby przetrwać, musi 
nawiązać kontakt ze swoimi dawnymi 
mocodawcami. Musi się wtopić w tłum, 
bo wszystkie ulice Pekinu najeżone są 
kamerami i bacznie obserwowane przez 
stróżów prawa. SAS, CIA, Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Państwowego ChRL – 
właściwie kto kogo śledzi?

PANIUSZKIN W.: 
Rublowka
Seria „Reporterzy 
Dużego Formatu”: 
najlepsi autorzy, 
gorące tematy  
i fascynujące histo-
rie bez fikcji. Pod-
moskiewski park 

narodowy milionerów nazywa się 
Rublowka. Wokół nas rozpościera się 
dziewiczy las. Na jego skraju reklamy 
zachęcają do kupna pierścionka w cenie 
niewielkiej posiadłości, posiadłości  
w cenie niewielkiego kraju, łódki  
w cenie niewielkiego lotniskowca… Bogaci  
i sławni żyją tu za wysokimi płotami,  
a my, po drugiej stronie, chcemy wiedzieć, 
co jedzą, w co wierzą, czego się boją, na 
co mają nadzieję... I — a niech ich czort! 
— skąd mają tyle pieniędzy?

CZUBAJ M.: Piąty Beatles
Rudolf  Heinz – profiler, miłośnik bluesa 
po traumatycznych przejściach – i zagad-
kowe morderstwo, którego okoliczności 
są bardzo nietypowe. A do tego ta po-
zostawiona na miejscu zbrodni okładka 
Abbey Road Beatlesów. Czubaj powraca 
w wielkim stylu! Czerwiec 2012. Trwa 

mecz Polska–Rosja podczas mistrzostw 
Europy w piłce nożnej, gdy policjanci 
z Piły otrzymują wezwanie na dawne 
lotnisko, gdzie stacjonował kiedyś pułk 
myśliwców Su-22. Jest to miejsce za-
bójstwa, na które przybywa także Rudolf  
Heinz prowadzący kurs w miejscowej  
szkole policji.

BARTOSZEWICZ D., CIEŚLISKI 
P.: Spacerownik – Centrum Nauki 
„Kopernik”

Dowiecie się, jak zwiedzać, na co zwracać 
uwagę, jak wykorzystać najlepiej czas  
w Centrum. Ale nie tylko! „Spacerownik” 
to coś więcej niż przewodnik po Cen-
trum. To także zbiór wiedzy i ciekawostek, 
które świadczą o jednym – nauka wcale 
nie jest nudna! Dzięki „Spacerownikowi” 
dowiecie się, dlaczego świat wygląda, 
jak wygląda, i czy mógłby wyglądać in-
aczej. Poznacie korzenie naszej cywi-
lizacji – od malunków naskalnych po 
największe cuda świata. Poznacie granice 
swoich możliwości i porównacie się z in-
nymi. Dowiecie się, czemu dajemy się 
okłamywać, ulegamy manipulacjom, ste-
reotypom i uprzedzeniom. 

Koniec kłopotów z matematyką 
dzięki dostępowi do portalu 

MegaMatma.pl

Odbierz w bibliotece bezpłatny 
kod dostępu do materiałów on-line  
z matematyki. Na stronie portalu zgro-
madzona jest wiedza z matematyki przy-
datna na każdym poziomie edukacji. Od 
szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez 
gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną 
i studia. Możesz powtarzać materiał  
z matematyki, sprawdzać wiedzę, wzory  
i reguły. Rozwiązywać testy i klasówki on-
line. Wypożycz MegaMatmę w Bibliotece.
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Z cyklu 
“Teatrzyk 
w walizce” 
11.10.2015 r. 

o godz. 16.00 
zapraszamy 

na przedstawienie

“Wyprawa Dr Dolittle”
Teatru Domowego Chmielna 6

Znany wszystkim doktor zwierząt po raz kolejny 
ratuje życie. Tym razem wyrusza w morską podróż 
na ratunek małpom. Przedstawienie uczy, że 
możemy pokonać wszelkie przeciwności losu, 
jeśli nam na czymś bardzo zależy. Spektakl 
parawanowy, lalki typu kukła. Reżyseria  
i scenografia: Anna i Maciej Dużyńscy; Muzy-
ka: Marek Żurawski

Wstęp:5zł/dziecko

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl
Uwaga zmiana – 3.10.2015 r. miała wystąpić grupa teatralna 

z Pruszkowa, z przyczyn niezależnych od NOK
wystąpi w terminie późniejszym.

3.10.2015r., godz. 19.00 – NOK Teatr i  T-art
Zapraszamy na wieczór teatralny – w pierwszej części NOK!Teatr pokaże “Ławeczkę” 
Gelmana, w drugiej natomiast z dwiema jednoaktówkami Antoniego Czechowa “Dy-
plomacja” i Jubileusz” wystąpią aktorzy grupy teatralnej T-art z Warszawy.

DYPLOMACJA - na podstawie opowiadania A. P. Czechowa Dyplomata
obsada: Ciotunia - Elżbieta Ptaszkiewicz; Michał Pietrowicz - Artur Jasiński; Arystarch 

Iwanowicz Piskariow - Rafał Miecznikowski.

JUBILEUSZ - jednoaktówka A. P. Czechowa
obsada:Anastazja Fiodorowna Mierczutkina - Agnieszka Miecznikowska, Tatiana 
- Patrycja Skrzynecka, Kuźma Mikołajewicz Chirin - Krzysztof Kowalski, Andriej 

Andriejewicz Szipuczin - Paweł Ptaszkiewicz
Wstęp wolny

17.10.2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy 

na wernisaż malarstwa Bożeny Woźniakiewicz 
oraz koncert „Niemen Improwizacje”

Bożena Woźniakiewicz jest malarką i konserwatorem zabytków, absolwentką ASP  
w Krakowie. Dyplom z malarstwa zrobiła u prof. Adama Marczyńskiego, z konserwacji 

u prof. Władysława Zalewskiego. Tworzy niezwykłe trójwymiarowe obrazy, które 
będą Państwo mogli obejrzeć podczas pierwszej wystawy artystki w NOK. 

Od niedawna mieszka w  Nadarzynie.
   Niezwykła koncepcja autorska [...]odejścia od tradycyjnego malarstwa z zachowaniem wszelkich reguł 
wyróżnia malarstwo Bożeny Woźniakiewicz. Artystka zmaga się z problemem dosłowności i symbo-
liki. Określona płaszczyzną i ramą przestrzeń obrazu pogłębia konkretnym zabiegiem - łamania 
płaszczyzny malarskiej. Wykorzystuje to [...] do [...] przeciwstawienia idei i treści, które przekazuje  
w swych pracach. [...]. Prace [...] poruszają podstawowe zagadnienia folozoficzne. Pojęcie dobra i zła, 
życia i śmierci, miłości i okucieństwa. W wymowie swej nie tracą przy tym niezbędnej dla ludzkiego życia 
nadziei. Nadziei na odkrycie prawdziwego sensu życia. - Irena Netter historyk sztuki

Artur Dutkiewicz Trio -  „Niemen Improwizacje” 
Melodyjne piosenki Czesława Niemena, to wymarzony materiał do swingujących improwizacji.  
Wie o tym nasz wybitny pianista jazzowy Artur Dutkiewicz, który [...]nagrał dziesięć klasycznych 
niemenowskich hitów. Nadał im przy tym ostry jazzowy rys wprowadzając na mainstreamowe tory 
gatunku. „Nim przyjdzie wiosna” utrzymane w klimacie Billa Evansa sprawia wrażenie, jak by od 
zawsze było jazzowym walcem. „Ciuciubabka” przywodzi skojarzenia z modern-jazzowymi bluesami  
a „Jednego serca” brzmi wręcz jak blues, który nigdy nie opuszczał delty Missisipi. Perła albumu to 
„Bema pamięci rapsod”, zagrany jak eteryczna ballada. [...] Soczyste, głębokie brzmienie jego instru-
mentu to atut albumu, płyty która ucieszy nie tylko wyznawców geniuszu Niemena, ale również fanów 
solidnego jazzu. - Piotr Iwicki Gazeta Wyborcza
Artur Dutkiewicz - piano, Michał Jaros - kontrabas, Łukasz Żyta - perkusja

 Wstęp wolny

10.10.2015 r., godz. 19.00
Marcin Zarzeczny 

w monodramie
“Zwierzenia bezrobotnego aktora 
czyli komedia na jednego aktora, 

najlepiej bezrobotnego”. 
   Jego słodko-gorzka opowieść o wzlotach i upad-
kach młodego aktora zachwyciła publiczność. 
Posypały się zaproszenia z miast w całej Polsce. 
Zarzeczny, teoretycznie bezrobotny aktor, rozpoczął 
intensywne tournee po kraju. Jego spektakl stał się 
najgłośniejszym i najczęściej granym monoaktem 
ubiegłego roku, a on stał się najbardziej zapracowa-
nym aktorem w Polsce. “Chorzy na teatr”; Karol 
Mroziński, tygodnik WPROST
Zwierzenia...to monodram, który w ciągu 
dwóch lat został wystawiony prawie 80 razy 
w kilkudziesięciu miastach Polski, a także 
na Islandii, gdzie w Teatrze Narodowym 
w Reykjaviku odbyła się prapremiera wersji 
angielskiej, w Nieczech, a nawet w Iranie!!!. 
Fragmenty scenariusza zostały trzykrotnie 
opublikowane w amerykańskich maga-
zynach. W styczniu 2016 r. Zarzeczny 
wystąpi na fetiwalu EAST w Wenezueli.
Bilety 15zł i 10zł (Karta Nadarzyniaka) Sprzedaż od 5.10 
w kasie NOK, w dniu spektaklu od godz. 18.00.

Uwaga zmiana terminu!
AKCJA UWOLNIJ GARAŻ

3 października (sobota) 2015 r., 
w godz. 9.00 - 12.00

Regulamin dostępny w siedzibie NOK 
oraz na stronie internetowej: www.nok.pl 

pod informacją o akcji
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

“Latawce” to zapis współczesnego Kabulu  
z perspektywy afgańskiego nastolatka, a także 
opowieść o tym, jak w młodych malarzach  
i muzykach rodzi się pasja filmowa.[1] Jeden 
z czołowych promotorów kina dokumental-
nego w Europie - Tue Sten Müller nazwał ten 
wielokrotnie nagradzany dokument dziełem mis-
trzowskim[2]. Już w październiku pokażemy 
„Latawce” w ramach inaugurującego sezon 
Kina Nokowego. Po projekcji zapraszamy na 
spotkanie z  reżyserką - Beatą Dzianowicz 
- znakomitą dokumentalistką i wspaniałym, 
ciepłym człowiekiem.
LATAWCE;  Film dokumentalny
Produkcja: Polska2007,barwny, 80 min; 
scenariusz i reżyseria: Beata Dzianowicz; 
zdjęcia: Jacek Petrycki. Muzyka: Ibrahim, 
montaż: Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, 
prod: Eureka Media 
  Mimo poetyckiego tytułu, “Latawce” są 
wstrząsającą, choć nie pozbawioną dow-
cipu opowieścią o szkole artystycznej w Kabulu. 
Reżyserka była w Afganistanie w 2002 roku, 
gdy Polska Akcja Humanitarna tę szkołę 
odbudowywała. Uczniowie prosili wtedy Beatę 
o pokazanie pracy kamery, kadrowania etc. 
Prośby zapadły jej w pamięć; przez 4 lata, w 
całej Europie szukała z producentem Krzysz-
tofem Kopczyńskim pieniędzy na zorganizowanie 
kursu filmowego dla młodych Afgańczyków. 
  I znaleźli: zarówno fundusze jak i reżysera Jacka 
Szarańskiego, który podjął się prowadzenia zajęć 
za darmo. “Latawce” są opowieścią o tym kursie i 
o radości tworzenia. Aż trudno uwierzyć, że sześciu 

jego bohaterów ma za sobą traumę wojny. 
 - Patrzą w przyszłość, choć widzieli straszne 
rzeczy - mówi Beata Dzianowicz. - Publiczne 
egzekucje, śmierć najbliższych, panikę ucieczek, 
koszmar życia bez prądu i wody. Talibowie 
zakazywali wielu rzeczy, w tym kręcenia filmów 
i puszczania latawców. Dziś wolno w Afganist-
anie filmować i puszczać latawce, bywają więc dni, 
gdy całe niebo nad miastem pokryte jest papie-
rowymi symbolami wolności. Nie wyobrażałam 
sobie innego tytułu - dodaje. 
Źródło: http://www.dziennikbaltycki.pl/
artykul/36703,beata-dzianowicz-nagrod-
zona-w-locarno,id,t.html
  
BEATA DZIANOWICZ - reżyser, sce-
narzystka, autorka sztuk teatralnych, aktorka. 
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na 
Uniwersytecie Śląskim (1993) oraz reżyserię 
na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, dziś prowadzi tam 
zajęcia ze studentami. Laureatka drugiej na-
grody w otwartym konkursie komediopisarskim 
“Talia 99” w Tarnowie za sztukę pod tytułem 
„Parzyści” oraz wielu prestiżowych nagród fil-
mowych (w tym na Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Locarno.) Pracownik Teatru 
Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 
Współautorka cyklu publicystyki kulturalnej 
“SŁOWA I ZNAKI”. 
[1]ht t p ://www.eur ekamedia . in fo/index.
php?sec=2&lang=pl&id=24 
[2]ht t p ://www.eur ekamedia . in fo/index.
php?sec=2&lang=pl&sub=2&id=24
 

LATAWCE - 16 października (piątek) o godz. 19.00

Z radością 
informujemy, 

że projekt 
“Tetralne 

eksploracje” 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

złożony w ramach programu 
Kultura Dostępna otrzymał 

dosfinansowanie ze środków  
Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 
Całkowity koszt zadania wynosi 

13.551,00 zł, wysokosć dotacji 
MKiDN - 12.000 zł.

W ramach projektu dzieci i młodzież, 
będące pod opieką Gminnego Ogniska 
Dziecięco -Młodzieżowego “Tęcza”, 

oraz dzieci i  młodzież z Domu Dziecka 
prowadzonego przez Zgromadzenie 

Sióstr w Walendowie będą miały okazję 
zobaczyć cztery spektakle, 

m.in. musicale Metro i Mamma  mia.

18.10.2015 r., godz. 16.00 

Z cyklu “Czym skorupka za 
młodu...” zapraszamy na koncert

Echa zielonej wyspy
wystąpią członkowie 

zespołu Stout
Na niezwykłych instrumentach takich jak: 
lira, viella, bęben średniowieczny, czy irlandzki 
bodhran muzycy zagrają folkową muzykę celtyc
ką.                                               Wstęp wolny

NOWE ZAJĘCIA 

W NOK!!!

MALARSTWO
DLA MŁODZIEŻY i  DOROSŁYCH

Czwartek godz. 18:30-20:00
 (od października). Zapisy od 7 września

Koszt 80 zł. miesięcznie
Instruktor-  Bożena Woźniakiewicz

Absolwentka ASP w Krakowie, artysta plas-
tyk, konserwator zabytków oraz dzieł sztuki

Liczba miejsc ograniczona
Grupa musi składać się z min. 8 osób.

Dyrekcja Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury serdecznie dziękuje 

sponsorom i współorganizatorom imprezy 
“Pożegnanie lata” w Wolicy:

Spółce EXPLOSION Sp. z o. o
Dariuszowi Jóźwiakowi - GREEN-CAR

Waldemarowi  Daszkowskiemu
Grzegorzowi Golańskiemu - GOL- CAR

TB Truck&Trailer Serwis sp. z o.o.
Barbarze Leśnowolskiej - Opony u Darka

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Wolicy
Radnemu Jackowi Żukowskiemu,

firmie Hetman, 
Sylwestrowi Zalesińskiemu

Straży Gminnej, Policji nadarzyńskiej,
Ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi

Animowane zwierzaki!
 

Lubicie zwierzaki? Jeżeli tak, nasza 
propozycja z pewnością przypadnie 
Wam do gustu. Pierwsze w tym se-
zonie Kino Nokusiowe poświęcone 
będzie zwierzęcym bohaterom. Najpi-
erw pokażemy filmy animowane dla 
dzieci ze zwierzętami w głównych rol-
ach. Po projekcji zaprosimy na zabawy plas-
tyczne. Dodatkową atrakcją jest fakt, że 
Kino Nokusiowe po raz pierwszy 
odbędzie się w nowej zmodernizowanej 
sali z dużym ekranem, podwieszonym 
pod sufitem projektorem i amfiteatralną 
widownią.
Zapraszamy dzieci i dorosłych 4 października 

(niedziela), o godz.16.00. Wstęp wolny!
Więcej informacji na blogu Kina Nokowego: 

kinonokowe.blogspot.com

Trwają zapisy na Warsztaty Fotografii 
Cyfrowej dla początkujących  (czwartki, 

godz. 18.00). Koszt: 70zł miesięcznie.
 Wszelkich informacji udziela prowadzący war-
sztaty Marek Zdrzyłowski. Tel. 502 415 223
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SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ GLKS NADARZYN
Ogłasza nabór dla dziewcząt z roczników 2009 – 2003 

do grup szkoleniowych:
• MINI - AKADEMIA SIATKÓWKI GLKS NADARZYN 
rocznik 2009-2007 - zajęcia w soboty w godzinach 11.00-12.15

• AKADEMIA SIATKÓWKI  GLKS NADARZYN 
rocznik 2006-2005: zajęcia we wtorki 17.30-19.00 i soboty 9.30-11.00

•  GRUPA MINI-SIATKÓWKI rocznik 2004-2003
zajęcia od poniedziałku do środy w godz.  18.30-20.30 

oraz dodatkowo w SP Nadarzyn
w poniedziałek 15.45-17.00 i czwartek  15.45-17.00 

(do ustalenia z trenerem). 
Kontakt zgłoszeniowy: e - mail: glks.nadarzyn.siatkowka@gmail.com; telefon  604 462 392  lub 512 541 350

Więcej informacji na stronie: www.siatkowka.glksnadarzyn.pl i www.facebook.pl/asglksnadarzyn

Szanowny Rodzicu!
Jeśli chcesz, żeby Twoja córka zadbała o swoją sprawność fizyczną, nauczyła się współdziałać w dużym zespole, potrafiła działać w warunkach 
stresu, umiała radzić sobie z sukcesami jak i przezwyciężać porażki, nie bała się brać na siebie odpowiedzialności za wynik zespołu, poznała potrzebę 
systematycznej  pracy oraz doceniła wartości takie jak: koleżeństwo, szacunek, współdziałanie - zapraszamy na zajęcia sekcji piłki siatkowej GLKS 
Nadarzyn. „Z nami można wygrać, ale nie można Nas pokonać”.

GLKS - tenis stołowy
S P O R T

GLKS - piłka siatkowa

Początek rozgrywek 
ekstraklasy kobiet 

jak marzenie
Tenisistki stołowe GLKS Wanzl 

Scania Nadarzyn zaczęły w tym sezo-
nie rozgrywki od dwóch zwycięstw 
pokonując na wyjeździe KS 
Bronowiankę Kraków 3-1 i u siebie 
SGHM Polkowice 3-0. W drugim spot-
kaniu wystąpiła zawodniczka chińska 
Zhao Xue, z grą której trenerzy GLKS 
wiążą duże nadzieje na ten sezon. Poza 
wspomnianą zawodniczką „zza wielkie-
go muru” skład zespołu trenera Marcina 
Kusińskiego tworzą na ten sezon: Klau-
dia Kusińska, Paulina Krzysiek i rezer-
wowa Aleksandra Dąbrowska.

Tomasz Trzaskowski 
awansował do Grand Prix 

Polski Młodzików
Tomasz Trzaskowski zajął II miejsce 

w I Wojewódzkim Turnieju Klasy-
fikacyjnym młodzików i wywalczył 
awans na finały krajowe w tej katego-
rii wiekowej. Z pozostałych naszych 
graczy na uwagę zasługują również do-
bre wyniki Pauliny Jankowicz (miejsce w 
młodziczkach ) i Filipa Kosteckiego (IX 
lokata). Dzień później 4 podopiecznych  
duetu trenerskiego Piotr Witkowski  
i Magdalena Milczarek awansowała  
z półfinałów  do finału krajowego Ogól-
nopolskiego Turnieju dzieci MINI OL-
IMPIC GAMES

Adrian Szeliga 
Mistrzem Europy

Adrian Szeliga (fot. powyżej)wywalczył 
4 medale w Mistrzostwach Europy 
Osób Niesłyszących w kategorii  
Junior rozgrywanych w Austrii.  
Zawodnik GLKS triumfował  
w turnieju singlistów (Mistrz Europy) 
oraz wywalczył srebro w deblu i brąz 
w turnieju drużynowym oraz mikście.

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

TERMINARZ ROZGRYWEK EKSTRAKLASY KOBIET SEKCJI 

TENISA STOŁOWEGO GLKS NADARZYN DO KOŃCA 2015 r.
–  mecze u siebie - hala sportowa ulica Żółwińska 41 w Nadarzynie:

GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - AZS AE Wrocław 06.11.15 g. 16.00
               GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - KTS Zamek Tarnobrzeg  20.11.15 g.16.00
               GLKS Wanzl Scania Nadarzyn - AZS Print Częstochowa  06.12.15 g.16.00

Fot. arch. GLKS 

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 
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12 września pojechaliśmy do Le-
gionowa na XXVIII Biegi Przełajowe 
o Puchar Prezydenta Legionowa. 

Na 400 m 5 m. zajęła Amelia Szma-
glik z SP Rusiec. Na 800 m wśród 
dziewcząt 8 m. zajęła Małgorzata 
Ciemińska, wśród chłopców 9. był 
Mateusz Kuch - oboje z Gimnazjum 
w Nadarzynie (Jacek Nowocień na 10 km 
21 m., I w kategorii wiekowej - red.)

 Natomiast 13 września byliśmy  
w Tarczynie na V Biegach Ulicznych  
o Puchar Burmistrza Miasta. Na dys-
tansie 300 m 4. był Kacper Szustak  
z SP Rusiec. W Biegu Rodzinnym na 
dystansie 2 km 21 m. zajął Wiesław 
Piotrowski z Ruśca. 

W biegu głównym w Półmaratonie 
3 miejsce w kategorii wiekowej zajął 
Stanisław Kamiński z Nadarzyna.  
(Jacek Nowocień w Biegu Rodzinnym na  
2 km 7 miejsce, I w kategorii wiekowej - red.).

       Najbliższe zawody:
 27 września – 37. PZU Maraton  
Warszawski – 42,195 m i 5 km.
 4 października – Biegnij Warszawo – 
-10 km.

TERMINARZ ROZGRYWEK SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET GLKS NADARZYN 
-  do końca 2015 r.

Terminarz I liga Kadetek GLKS Nadarzyn, mecze u siebie - hala sportowa ulica Żółwińska 41 w Nadarzynie
GLKS Nadarzyn - OTPS Nike Ostrołęka, 07.11.2015 r., godz. 13.00

GLKS Nadarzyn - UKS Esperanto Warszawa, 23.11.2015 r., godz. 19.30
GLKS Nadarzyn - UMKS MOS Wola, 29.09.2015 r. , godz.19.30

GLKS Nadarzyn - ESPES Sparta Warszawa, 4.11.2015 r., godz. 19.30
GLKS Nadarzyn - UKS SMS Warszawa, 11.10.2015 r., godz. 11.00
GLKS Nadarzyn - UKS Atena Warszawa, 20.10.2015 r., godz. 19.30

GLKS Nadarzyn - LTS Legionowo, 16.12.2015 r., godz. 19.30
Terminarz I liga Juniorek GLKS Nadarzyn, mecze u siebie  - hala sportowa ulica Żółwińska 41 w Nadarzynie

GLKS Nadarzyn - MUKS Volley Płock, 24.09.2015 r., godz. 19.30
GLKS Nadarzyn  - NOSiR Nowy Dwór, 14.10.2015 r., godz. 19.30

GLKS Nadarzyn - ESPES Sparta Warszawa, 7.10.2015 r., godz. 19.30
GLKS Nadarzyn - UKS Esperanto Warszawa,  24.12.2015 r., godz. 19.30

GLKS Nadarzyn - UKS Atena Warszawa, 13.10.2015 r., godz. 19.30
GLKS  Nadarzyn - UMKS MOS Wola, 27.10.2015 r., godz.19.30

GLKS Nadarzyn - LTS Legionowo, 02.12.2015 r., godz. 19.30
Terminarz II ligi  seniorek  GLKS Nadarzyn, mecze u siebie  - hala sportowa ulica  Żółwińska 41 w Nadarzynie

GLKS  Nadarzyn - ŁKS Łódź, 10.10.2015 r., godz.17.00
GLKS Nadarzyn - AZS UMCS Lublin, 24.10.2015 r., godz. 17.00
GLKS Nadarzyn - AZS AWF Warszawa, 14.11.2015 r., godz.17.00

GLKS Nadarzyn - NOSiR Nowy Dwór M., 28.11.2015 r., godz. 17.00
GLKS Nadarzyn - ŁMLKS Łaskovia Łask, 05.12.2015 r., godz.17.00

GLKS Nadarzyn - BAS Białystok 12.12.2015 r., godz.17.00
GLKS Nadarzyn - UKS Ósemka Siedlce 09.01.2016 r., godz.17.00. Zapraszamy do kibicowania!

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

GLKS - sekcja biegowa

 Zachęcam i zapraszam 
do udziału w zawodach.

Po zawodach w Legionowie

Jacek Nowocień
 - Trener i opiekun sekcji biegowej

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

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim

tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - Głodek (red. naczelna), Kamila Michalska, Monika Kosakowska, Justyna Łęcka. Niepodpisane 
zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowa-

nych, 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. 

Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości” 
tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl

Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) - od września:
1.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr B. Pawłowską, tel. 501 574 794.
2.    Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
3. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

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

ORLIK 2012 - Rusiec
 Informujemy, że kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”

w  Ruścu przy ul. Górnej czynny jest:
- od poniedziałku do piątku do godz.15:30 

udostępniony 
dla Szkoły Podstawowej w Ruścu.

Wtorki – w godz. 15:30-18:00  piłka nożna - zajęcia dla dzieci.;  
w godz. 18:00-22:00 piłka nożna -  grupy zorganizowane.     
Środy – w godz. 15:30 – 18:30 ogólnodostępne dla dzieci 

i młodzieży; w godz. 18:30-22:00 piłka nożna – grupy zorganizowane.
Czwartki - w godz.15:30-18:30 piłka nożna - zajęcia dla dzieci;  

w godz. 18:30-22:00 piłka nożna – grupy zorganizowane.
Piątki w godz. 15:30 – 17:30 ogólnodostępne dla dzieci  

i młodzieży; w godz. 17:30 -22:00 piłka nożna – grupy zorganizowane. 
Soboty w godz. 11:00-19:00 - ogólnodostępne dla wszystkich.
Rezerwacja/minimum 10 osób, piłka nożna/tel. 514 433 944.

  Zbigniew Siwiec -  Animator Sportu
    

   Orlik 2012 - Kostowiec
 Rezerwacja: tel. 514 259 869 

                                                
Marcin Mlekicki - Animator Sportu
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Dożynki 2015
Polowa Msza św. - podziękowania Wójta 

Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba

Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn 

Pokaz sekcji MMA GLKS Nadarzyn 

Koncert zespołu BRACIA

Pokaz ratownictwa OSP Nadarzyn i OSP Młochów


