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Zapraszamy na bal sylwestrowy!
Bawimy się w stylu weselnym
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W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
oddajemy do Państwa rąk październikowy numer Wiadomości Nadarzyń-
skich. Zachęcam do przeczytania wspomnień o naszym lokalnym bohaterze 
Karolu Łoniewskim, w którego pogrzebie miałem zaszczyt uczestniczyć wraz 
z licznie przybyłymi mieszkańcami Gminy Nadarzyn. Zamordowany bestial-
sko za walkę o wolną Polskę, po wielu latach, spoczął w rodzinnym grobie 
przy swoich najbliższych. 

W tym numerze znajdą Państwo również artykuł dotyczący przebudowy „tra-
sy katowickiej” i utrudnień w ruchu towarzyszących tej inwestycji.
Przedstawiamy także relację z uroczystości Jubileuszowych Długoletniego 

Pożycia Par Małżeńskich z terenu naszej gminy. Zapraszam do zapoznania się 
z prowadzonymi przez gminę i planowanymi w najbliższym czasie zadaniami 
inwestycjnymi.
Z pewnością interesujące i warte uwagi mieszkańców są, jak zawsze, bar-

dzo różnorodne zaproszenia kulturalne oraz sportowe. Sporą dawkę emocji 
kibicom zagwarantują kolejne mecze naszych zawodniczek tenisa stołowego 
grających w ekstarklasie. 
Z racji zbliżającącego się Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada - 

serdecznie zapraszam na uroczyste obchody i zachęcam do wywieszenia tego dnia flag państwowych.
Z wyrazami szacunku, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

11 listopada 
- Narodowe Święto 

Niepodległości
 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn 
i Wójt Gminy Nadarzyn 

zapraszają do uczestnictwa w obchodach 
upamiętniających 98. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystości rozpoczną się w dniu 11 listopada 

o godz. 10.30 Mszą św. 
odprawioną w intencji Ojczyzny 

w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.

Program obchodów:
10.30 - Msza św. w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie;
11.30 - Program okolicznościowy przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie; 
12.00 - Przemarsz na rynek w Nadarzynie i złożenie wieńców w Miejscach Pamięci Narodowej.

Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskie-
go wraz z pamiątkową tablicą znajdują się  
w nadarzyńskim rynku. Treść napisu na 
tablicy: „W X rocznicę odzyskania niepod-
ległości Polski Pierwszemu Marszałko-
wi Józefowi Piłsudskiemu - Rodacy (11.
XI.1928)”. W tym symbolicznym miejscu od 
wielu lat odbywają się najważniejsze uro-
czystości państwowe. 
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Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu - Projekt realizowany w ramach programu 
priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne 

Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycje gminne

Elewacja na części gimnazjalnej.

Drogi i chodniki
Roboty drogowe związane z budową 

nakładki bitumicznej ul. Słonecznej  
w Nadarzynie mają zakończyć się do 
31 października 2016 r. Inwestycja ta 
jest realizowana w ramach Funduszu 
Sołeckiego. 

Zakończyły się prace związane  
z budową chodnika przy ul. Jodłowej  
w Strzeniówce. Obecnie trwają prace 
odbiorowe.
Jeśli chodzi o budowę chodnika przy 

ul. Osiedlowej w Ruścu roboty zostały 
wstrzymane do czasu uzyskania za-
miennego pozwolenia na budowę, (ul. 
Osiedlowej od posesji nr 52 do nr 68).  

Została podpisana umowa na przebu-
dowę drogi gminnej w Krakowianach 
(droga na Nowiny). Roboty drogowe 
rozpoczną się na początku listopa-
da br. Umowny termin realizacji do  
5 grudnia br.
 
Rozpoczął się remont łącznika mię-

dzy ul. Poświętną, a Pl. Poniatowskie-
go w Nadarzynie. Termin realizacji - 
do 31 października 2016 r.
Prace związane z profilowaniem 

dróg gminnych zostaną wznowione 
na początku listopada (o ile warunki 
pogodowe będą korzystne).

Świetlica w Urzucie
Zakończyły się prace budowlane 

związane z przebudową i rozbudową 
budynku świetlicy w Urzucie. Obec-
nie trwają prace odbiorowe.
 

Świetlica w Parolach
Trwają roboty wykończeniowe we-

wnętrzne oraz prace związane z zago-
spodarowaniem terenu zewnętrznego 
(w tym m.in. budowa dróg wewnętrz-
nych i parkingów, montaż oświetlenia 
zewnętrznego). Wykonanie warstw 
konstrukcyjnych podbudowy boiska  
i placu zabaw. Termin realizacji zgod-
nie z umową do 10 sierpnia 2017 r.

Kompleks oświatowy w Ruścu 
Obecnie kontynuowane są prace związane z budową części gimnazjalnej oraz 

pełnowymiarowej hali widowiskowo - sportowej. Inwestycja realizowana jest 
planowo, dzięki płynności finansowej gminy, a przewidywany termin jej ukoń-
czenia to koniec sierpnia 2017 roku. 
Wykonywana jest elewacja na części dydaktycznej gimnazjum i hali sportowej. 

Trwają również prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych. Konty-
nuowane jest zagospodarowanie terenu przy nowopowstającej cześci kompleksu.
Ponadto na ukończeniu jest montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
Zakończono także prace związane z pokryciem dachowym. 
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Oświetlenie
Obecnie trwają prace związane z reali-

zacją zaprojektowania i budowy oświe-
tlenia ulicznego w Nadarzynie przy  
ul. Pruszkowskiej (od ul. Akacjowej do 
ul. Jaworowej), a także w Walendowie 
przy ul. Brzozowej. 

Został przekazany plac budowy oświe-
tlenia ulicznego przy ul. Tarniny w Starej 
Wsi. Termin realizacji do dnia 19 grud-
nia 2016 r.
Została zawarta umowa na bu-
dowę oświetlenia ulicznego przy  
ul. Promienistej w Ruścu, a także przy  
ul. Ogrodniczej w Wolicy. Termin reali-
zacji obu zadań - do 15 grudnia 2016 r.
W ostatnim czasie nowe lampy ulicz-
ne zapaliły się także przy ul. Modrze-
wiowej w Nadarzynie, a także przy  
ul. Naturalnej w Młochowie (fot. powyżej). 

Oczyszczalnia ścieków 
w Kostowcu

Zakończono rozbudowę oczyszczalni 
ścieków wraz z budową kanalizacji sa-
nitarnej w granicy pasa drogowego dro-
gi krajowej nr 8 (przejście poprzeczne)  
w Kostowcu. Koszt tego przedsięwzię-
cia 2.373.900,00 zł. Dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie pożyczki,  
w kwocie 2.147.600,00 zł.

Podziękowania
Dziękujemy Radnemu Gminy 
Nadarzyn p. Tomaszowi Siwa 
za działania podjęte w sprawie 

budowy oświetlenia przy naszej ulicy.
 - mieszkańcy ulicy Modrzewiowej w Nadarzynie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Kostowcu.

Na terenie naszej gminy w najbliż-
szym czasie powstanie kolejny plac 
zabaw. Po ukończonym niedawno 
miejscu zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców gminy w Ruścu teraz 
przyszła kolej na Krakowiany. Obec-
nie zostało przyjęte zgłoszenie robót 
na realizację inwestycji.

Plac zabaw 
w Krakowianach

Dokumentacja 
projektowa w trakcie 

realizacji
Opracowywana jest m.in. doku-

mentacja projektowa budowy chod-
nika przy ul. Młochowskiej w Rozali-
nie, nakładki bitumicznej ul. Wiejskiej 
w Młochowie oraz przebudowy  
ul. Głównej w Ruścu. 
Ponadto wykonywana jest dokumen-
tacja projektowo - kosztorysowa bu-
dowy oświetlenia ulicznego: w Urzucie  
(ul. Łączna - ok. 250m), w Rozalinie  
(ul. Rozalii Rzewuskiej – ok. 200 m),  
w Kajetanach (ul. Cisowa: ok. 510 m),  
w Woli Krakowiańskiej (dz. nr 30 – ok. 
400 m), w Nadarzynie (ul. Tulipano-
wa, ul. Karmelowa, ul. Granicza – ok. 
800 mb, ul. Babiego Lata – ok. 600 
mb), w Ruścu (ul. Górna – ok. 1300 m,  
ul. Cicha – ok. 600 m, ul. Owocowa – ok. 
560 m).
Wykonywana jest także dokumentacja 
projektowo - kosztorysowa budowy na-
kładki bitumicznej: ul. Polnej w Urzucie, 
drogi gminnej nr 311720W w Woli Kra-
kowiańskiej (dz. nr ew. 30), ul. Kozaków,  
ul. Czereśniowej oraz drogi gminnej 
nr 311728W w Szamotach, ul. Wodnej  
i Rzecznej, ul. Rajskiej, ul. Przerąbkow-
skiej, ul. Pastelowej, ul. Przedszkolnej  
w Wolicy, ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce, 

a także przebudowy pasa drogowego uli-
cy Zielonej w Wolicy, w zakresie odpro-
wadzenia wód opadowych z pasa drogo-
wego  (długość 1200 mb.).
- Rozczęły się również prace projektowe 
związane z wykonaniem dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej: budowy 
chodnika na odcinku od ul. Przejazdo-
wej, Turystyczna do ul. Warszawskiej  
w Nadarzynie oraz nakładki bitumicznej 
w Parolach (droga na Kuropiec).

Trwają prace związane z wykonanie mdo-
kumentacji projektowo - kosztorysowej:
- dla zamierzenia budowlanego pn.: 

Adaptacja istniejącego pałacu i oficyny 
w zespole pałacowo - parkowym w Mło-
chowie (trwają prace projektowe, termin 
realizacji 30 sierpnia 2017 r.).
- zagospodarowania terenu „PASTEW-

NIKA” w Nadarzynie oraz terenu zie-
lonego usytuowanego za domami so-
cjalnymi w Walendowie (został złożony 
wniosek o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego  - Infrastruktura 
i Środowisko, działanie 2.5 Rozwój tere-
nów zieleni w Gminie Nadarzyn).

Postępowania przetargowe
Ogłoszono postępowanie przetargowe na
- budowę kanalizacji w Wolicy (termin 

składania ofert 7 listopada br.).
- remont pokrycia dachowego hali spor-

towej w Nadarzynie (termin składania 
ofert 26 października 2016 r.).
Postępowania do ogłoszenia w najbliż-

szym czasie:
- wykonanie skrzyżowania drogi woje-

wódzkiej nr 720 ul. Błońska (przejście dla 
pieszych przy targowisku w Nadarzynie). 
W związku ze sprzeciwem Wojewody 
Mazowieckiego na realizację inwestycji  
Gmina złożyła odwołanie do Główne-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Obecnie czekamy na decyzję w tej sprawie.

Referat Inwestycj
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Uroczystości pogrzebowe Karola Łoniewskiego 
Bohatera Niezłomnego 

1 października 2016 roku społeczność na-
szej Gminy pożegnała Bohatera Niezłom-
nego - Karola Łoniewskiego. 
Rozstrzelany 24 września 1948 roku  
w podkieleckich lasach – jako wróg Polski Lu-
dowej - po 68 latach - jako bohater pochowa-
ny został w rodzinnej ziemi nadarzyńskiej,  
u boku swoich najbliższych. Uroczystości 
pogrzebowe były świętem pamięci , oddaniem 
hołdu Niezwykłemu człowiekowi, który 
swoje młode życie poświęcił walce o wolną 
Polskę. Obecni byli  m.in. przedstawicie-
le, władz samorządowych Województwa 
Mazowieckiego, Powiatu Pruszkowskiego, 
Gminy Nadarzyn, przedstawiciele Fun-
dacji Niezłomni, duchowni. Mieszkańcy 
Gminy, dzieci i młodzież, harcerze, spor-
towcy, strażacy jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

 WSPOMNIENIE O 
KAROLU ŁONIEWSKIM 
- przedstawione przez Siostrę 

Grażynę Kotońską 
podczas uroczystości

 „Stoję tu dziś wraz z wami przy 
trumnie ze szczątkami mojego brata 
Karola, zadziwiona, nie pierwszy już 

raz w życiu, cudownymi zrządzeniami 
Bożej Opatrzności, bo tak postrzegam 
to co się wydarzyło 17 marca tego 
roku, tam w zgórskim lesie. 
W tym podkieleckim lesie zespół Fun-
dacji Niezłomni, kierując się przeka-
zami miejscowej tradycji i zeznaniami 
żyjących jeszcze świadków, rozpoczął 
poszukiwania ofiar zbrodniczego sys-
temu komunistycznego, jego kielec-
kiego oddziału. I znaleźli. I mój brat, 

wreszcie godnie pochowany, spocznie 
w grobie, obok swej ukochanej matki 
i babci.
Mamusiu, Babciu  doczekałyście się - 
KAROL  WRÓCIŁ !
Wrócił, choć zbrodnicze ramię ko-
munistycznego systemu, tak po ludz-
ku, zrobiło wszystko, aby nie wrócił. 
Wrócił ten, którego sługusy stalinow-
skiego systemu nazwali bandytą, bo, 
tu cytat z akt procesowych Sądu Woj-

 Urodził się 4 listopada 1925 roku w domu przy ul. Poświętnej 4 w Nadarzynie.
Jego naukę w gimnazjum u księży salezjanów w Jaciążku k. Makowa Mazowieckiego przerwała 
wojna. Podczas okupacji mieszkał w Warszawie. Uczył się na tajnych kompletach. Nawiązał 
współpracę z Szarymi Szeregami, był instruktorem, uczył harcerzy posługiwania się bronią
W czasie wojny przechowywał dwóch Żydów.
W latach 1943 -1944 brał udział w pozyskiwaniu, z niemieckich fabryk w Skarżysku-Kamien-
nej i Starachowicach, broni dla Warszawy. W tym okresie, a także po wojnie, często ukrywał się 
w gajówce Michałów u rodziny Rzezawskich, pod Skarżysko-Kamienną.
W czasie Powstania Warszawskiego, jako żołnierz AK, brał czynny udział m.in. w łączności mię-
dzy lewo- i  prawobrzeżną Warszawą. Za bohaterstwo odznaczony został Krzyżem Walecznych.
19 września 1944 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Modlin, z któ-
rego udało mu się uciec tuż przed Bożym Narodzeniem 1944 roku.
Po wojnie kontynuował naukę w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Naukę łączył z działalnością 
konspiracyjną. Brał m.in. udział w akcji na szosie Starachowice-Iłża 13 października 1947 
roku. 18 lutego 1948 roku został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Kielcach. Był 
wówczas studentem II roku stomatologii na Uniwersytecie Łódzkim.
31 lipca skazany został na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych, obywatelskich i honoro-
wych na zawsze. Wyrok wykonano 24 września 1948 roku o godz. 19.10.
5 czerwca 1992 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach orzekł nieważność wyroku b. Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Kielcach.
Szczątki Karola Łoniewskiego odnalazła 17 marca 2016 roku Fundacja Niezłomni im. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki” w jamie grobowej w lesie k. Zgórska pod Kielcami.

por. KAROL ŁONIEWSKI   

(1925 - 1948)
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skowego w Kielcach, „(...) bo po woj-
nie kontynuując swą przynależność do 
bandy terrorystyczno-dywersyjnej pod 
nazwą AK, miał na celu obalenie prze-
mocą ustroju państwa polskiego (...)”.

 Ale Ty Karolu nie byłeś bandytą, 
bo tak rozumując trzeba by było na-
zwać bandytami wszystkich, którzy 
walczyli o niepodległość Polski już 
od zarania dziejów naszej Ojczyzny!                                                                        
Ty byłeś WIERNYM SYNEM POL-
SKI. Dla Ciebie Bóg, Honor, Ojczy-
zna były najwyższymi wartościami, 
dlatego w sowietyzowanej Polsce nie 
znalazło się miejsce ani dla Ciebie, 
ani dla Twoich Kolegów: Wilczura, 
Śmiałego, Małego i Wam podobnym. 
Zepchnięto was do podziemia, do 
lasu, nie pozwolono Wam żyć nor-
malnie. Staliście się dla ówczesnej, 
komunistycznej władzy nieprzydatni, 
wyklęci, przeznaczeni do likwidacji, 
bo, cytuję: „(...)nierokujący szans na 
resocjalizację w ludowej ojczyźnie”.                                                                                                                                      

  W marcu 1990 roku, nieżyjący już 
dziś, Ludwik Kotoński – dziennikarz, 
historyk, archiwista, po przeprowa-
dzonej osobiście przez Niego kwe-
rendzie akt procesowych dotyczących 
Karola, stanął przed naszą mamą  
i uroczyście oświadczył: „Pani Syn 
był BOHATEREM. Ten zaszczytny 
tytuł uznał i potwierdził 5 czerwca 
1992 roku Sąd Wojewódzki w Kiel-
cach, orzekając nieważność wyroku b. 
wojskowego sądu rejonowego z dnia 
31 lipca 1948 roku.

 Tak więc Mamo nie byłaś matką 
bandyty, a tak Cię nazywali ludzie słu-
żący komunie i posługujący się języ-
kiem komunistycznych zbrodniarzy.                                                                                                                                     
Ty byłaś MATKĄ BOHATERA, 
MATKĄ NIEZŁOMNĄ. Matką, 
której pozwolono na widzenie z sy-
nem w kieleckim więzieniu, ale chy-
ba tylko po to, aby obojgu, matce  
i synowi, zadać dodatkowe cierpienie  
i ból, bo Karol był tak skatowany, że 
go nie poznałaś. Od tego pamiętne-
go spotkania, autentycznie, całą sobą 
zaczęłaś przeżywać Drogę Krzyżową.  
A na tej Drodze stacja IV- Jezus spoty-
ka swoją Matkę. Potem kolejne, aż do 
XIII-ej- Jezus zdjęty z krzyża i złożo-
ny w ramionach swej Matki. Ta stacja 

bardzo dla Ciebie Mamo trudną była, 
bo nie oddali Ci Jego umęczonego 
ciała. Wrzucili Go do płytkiego dołu 
w lesie, razem z Jego trzema Kolega-
mi i mieli pozostać nieodnalezieni.                                                                                                                                  
Na Twoją wielokrotnie, na przestrze-
ni kilkunastu lat, kierowaną do władz  
prośbę o wskazanie miejsca pochów-
ku, otrzymywałaś Mamo, niezmienną 
odpowiedź: „niemożliwe jest uzy-
skanie informacji w tej sprawie, gdyż 
miejsce pochówku jest nieznane”.      
Byłaś z Karola bardzo dumna, bo, 
jak mówiłaś: ZA POLSKĘ ŻYCIE 
ODDAŁ, a to przecież Wy, Mamusiu 
i Babciu, uczyłyście Go, a także mnie, 
KOCHAĆ BOGA, BYĆ WIERNYM 
KOŚCIOŁOWI i OJCZYŹNIE. On 
sam powiedział kiedyś: „jak nie wal-
czyć o wolną Polskę to po co żyć”.

Ten ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY 
– „LEW”, „CZARNY”, „GROŹ-
NY” w sercach ludzi, których spotkał 
na swojej drodze życia pozostawił 
wspaniałe, niezatarte - mimo upły-
wu dziesiątków lat - wspomnienia. 
Szlachetny, kulturalny, niezwykle 
odważny – takim zapamiętała Ka-
rola rodzina Państwa Rzezawskich  
z gajówki Michałów pod Skarżysko-

-Kamienną. Gajówka Michałów sta-
ła się dla Karola w latach 1943-1944 
drugim domem, kiedy tu przyjeżdżał 
w celu zdobycia z niemieckich fa-
bryk, broni dla Warszawy (miał wtedy 
niespełna 18 lat), jak też i po wojnie.                                                                                                                                          
Piękne świadectwo o Karolu złożył 
wobec mnie Pan Kazimierz Stanisła-
wek, współwięzień, oskarżony w tym 
samym procesie. Zapamiętał Karola 
jako wyjątkowo brutalnie traktowa-
nego przez stalinowskich oprawców, 
jako tego, który innych podtrzymy-
wał na duchu i jako tego, który dzie-
lił się lub oddawał w całości swoje 
racje żywnościowe kolegom z celi.                                                                                                                                            
   Bardzo mocno wyryła się też postać 
Karola w pamięci jednego z najokrut-
niejszych oprawców z kieleckiego 
więzienia – Mariana Nowaka. Wyry-
ła się tak mocno, że po prawie 50-
ciu latach, bo w roku 1996, podczas 
procesu, w którym był on oskarżony  
o bestialskie torturowanie więźniów, 
do mnie jako świadka  w tym proce-
sie, z ławy oskarżonych wykrzykiwał, 
że Łoniewskiemu, gdyby jeszcze dziś 
mógł, robiłby to samo.
  KAROL, LOLEK, dla  Mamy i Babci 
– LOLUŚ, bo tak właśnie się do niego 
zwracały, był wspaniałym kochającym 

Symboliczne przekazanie flagi państwowej Rodzinie Karola Łoniewskiego.
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synem i wnukiem. Po wojnie bardzo 
rzadko bywał w domu, raczej poja-
wiał się i znikał, ale dość często Mama 
dostawała uspokajające, pełne synow-
skiej miłości listy, pocztówki, kartki 
okolicznościowe o takiej np. treści:                                                                                                                                          

„Kochana Mamusiu, Babciu,                                                                                                                        
proszę się o mnie nie martwić, bo 
na zdrowiu czuję się dobrze. Pra-
cuję bardzo blisko lasów, powie-
trze tu bardzo dobre i zdrowe…”.                                                                                                                                        
 A tak naprawdę był to czas, gdy Karol  
wraz ze swym oddziałem walczył  
w lasach świętokrzyskich, a Jego do-
mem były m.in. Wykus, gajówka Mi-
chałów. List ten pisał w lipcu 1945 r.                                                                                                                                               
 O tęsknocie i  pragnieniu powrotu do 
normalnego życia, we wrześniu 1945 
roku pisał tak: „Kochana Mamusiu,                                                                                                                                         
jestem w Lądku Zdroju. Jak się tu, 
lub w pobliżu tej miejscowości ulo-
kuję, to podam Mamusi mój adres, 
a list, który od Mamusi otrzymam 
wycałuję, bo będzie to pierwsza wia-
domość jaką otrzymam od pół roku. 
Trudno kochana Mamusiu, że tak 
się rozłączyliśmy… tak chciał Bóg”.                                                                
Dalej w tym samym liście pisze:                                                                                                                                           
„… chcę uczyć się dalej, dołożę 
wszelkich starań aby w przyszłym 
roku dostać się na uniwersytet  
i kształcić się  na aptekarza, który 
to zawód tak  się Mamusi podoba”.                                                                             
I rzeczywiście, w październi-
ku, następnego, 1946 roku roz-
poczyna studia na Uniwersytecie 

Łódzkim, ale na Wydziale Stomatologii.                                                                                                                                    
Z ponad półrocznego okresu gdań-
skiego, pierwszej połowy 1946 roku, 
podczas, którego był łącznikiem „Łu-
paszki”, zachowała się kartka imieni-
nowa do Mamy pisana 19 czerwca 
1946 roku, wysłana z Gdańska - 
Wrzeszcza. 
W drugiej połowie 1947 r. czując 
zaciskającą się wokół siebie, ubecką 
pętlę, spotyka się w Warszawie ze 
swoją ukochaną narzeczoną – Barba-
rą i zwraca jej Narzeczeńskie Słowo.                                                                                                                                           
 Dziewięć dni przed aresztowaniem, 
9 lutego 1948 roku (był wtedy na 
II roku studiów), pisze ostatni na 
wolności list, w którym dziękuje 
za przesłane pieniądze, zapewnia, 
że jest zdrowy i przygotowuje się 
do  egzaminów. List ten, jak wszyst-
kie Jego listy, kończy zwrotem:                                                                                                                         
„… całuje Ciebie kochana Mamusiu 
i Babciu. Twój syn Karol”.
 I wreszcie ostatni list Karola. List 
pisany dwie godziny przed wywiezie-
niem na rozstrzelanie:
                                                                                                                               
Kielce 24 IX 48 r.

 Kochana Mamusiu, Babciu i Ojcze
Kreślę do Ciebie te ostatnie kil-
ka słów przed moim odejściem do 
Boga i Maryi, prosiłbym Ciebie  
o modlitwę za mnie i za Kolegów.                                                                                                                                         
 Jestem po Spowiedzi i Komunii 
Świętej, tak, że jestem gotów iść do 
Pana i Boga naszego.

 Pozdrawiam całą rodzinę Edków, 
Gieńków, Olków, Henryka i innych. 
Pozdrawiam Stryjka i znajomych. Prze-
baczam wszystkim i władzom i proszę 
również o przebaczenie. Proszę nie 
opłakiwać mnie, a raczej prosić Boga  
o odpuszczenie grzechów moich.
Kończę i całuję Cię Kochana Ma-
teczko, Babciu, Ojcze i wszystkich  
z rodziny. 
Wasz Karol, Lolek Łoniewski   
     
Kilka tygodni później Mama otrzy-
muje list od ks. Józefa Walusiaka, ka-
płana, który spowiadał Karola przed 
wykonaniem wyroku: 
 Wielce Szanowna Pani!
 W dniu, w którym Szanowna Pani 
miała ostatnie widzenie się ze swoim 
synem Karolem (24 IX) w kieleckim 
wiezieniu, a nawet kilkanaście minut 
po Jej wizycie, odwiedziłem syna  
i ja, a raczej Chrystus Pan w Najświęt-
szym Sakramencie, by go przygoto-
wać na ostatnia wędrówkę. Sądzę, że 
ta wieść o śmierci syna nie wywoła 
pierwszego wrażenia, boć winien je 
wywołać własny list syna pisany przy 
mnie do Pani tuż przed wyjazdem na 
rozstrzelanie. Ja piszę dziś, bo obie-
całem synowi, że powiadomię Panią  
o jego odejściu ze świata.
 Ciekawić będą zapewne szczegóły 
z ostatnich jego chwil. Spowiadałem 
syna trzeciego z kolei (około godzi-
ny 16.45 do 17.35). Wszedł blady,  
w oczach smutek rezygnacji, usta 

W uroczystości, która odbywała się przy wojskowej asyście honorowej, uczestniczyła licznie społeczność Gminy Nadarzyn - w tym zuchy  
i harcerze z Nadarzyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA. 
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zżarte gorączką. Był dziwnie opano-
wany. Nie drżał, ani nie płakał. Mó-
wił cicho, z bardzo dużym wkładem 
uwagi i skupienia. Nie chciał mówić 
za mało. Trzeźwość umysłu zachował 
całkowitą. Pierwsza wymiana słów nie 
była przyjemna. Syn nie wierzył mej 
tożsamości kapłańskiej. Po krótkim 
sprawdzeniu przystąpił do Spowiedzi 
i Komunii Św. Gdym go żegnał pole-
cił prosić o przebaczenie wszystkich, 
za wszystko złe przepraszając. Pani 
jako Matce kazał dziękować za istnie-
nie, za życie i wychowanie. Oświad-
czył, że umiera w walce o Prawdę  
i Dobro i cieszył się, że choć w tak tra-
giczny sposób z Prawda tą i Dobrem 
za godzin parę się spotka. Wymiana 
pocałunków, ucałowaniem miejsc na-
maszczenia na moich rękach pożegnał 
mię pozostawiając w mej pamięci nie-
zatarty obraz szlachectwa młodzień-
czego, a w sercu ból na widok tak tra-
gicznego końca młodego życia.
Pojmując ból Szanownej Pani po 
stracie syna ślę wyrazy współczucia.                                                                                                                                     

Ks. J. Walusiak
Kielce, 8 października 1948 r.

Droga Krzyżowa Karola zakoń-
czyła się 24 września 1948 roku.                                                                                                         
Twoja Mamusiu Droga Krzyżowa 
trwała jeszcze 43 lata. Przez wszyst-
kie te lata podtrzymywała Cię wiara, 
że Karol jest już w ramionach ko-
chającego, miłosiernego Boga i Mat-
ki Bożej. Wierzyłaś, że męczeństwo 
Twojego syna nie pójdzie na marne, 
że Bóg wyprowadzi z tego dobro, że 
Polska będzie kiedyś naprawdę wolna.  
I dziś jesteśmy tego świadkami.
Przepełnione ogromnym bólem i tę-

sknotą, serce naszej Mamy przestało 
bić 27 września 1991 roku. Wierzę, że  
w  Domu Ojca znów spotkała swego syna.
Ja jestem dziś Bogu wdzięczną i za-

szczyconą tym, że jestem Mamusiu 
Twoją córką i siostrą Karola.

 CZEŚĆ WAM I CHWAŁA Matki, 
Rodziny Niezłomne; Księża, Na-
uczyciele i Wychowawcy Niezłomni  
– były Was w dziejach naszej Ojczy-
zny niezliczone zastępy! 

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI    
CHWAŁA WAM I CZEŚĆ 
 BOŻE CHROŃ POLSKĘ  

Grażyna Kotońska                                                                                                                           

PODZIĘKOWANIA
Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania i uświetnienia uroczystości pogrzebowych mojego brata śp. por. 
Karola Łoniewskiego – Żołnierza Niezłomnego. W szczególności dziękuję:

• Panu Januszowi Grzybowi - Wójtowi Gminy Nadarzyn, przedstawicielom 
Samorządu Gminnego i pracownikom Urzędowi Gminy w Nadarzynie za 
wielką życzliwość i czynne wspieranie - od wielu lat - wszystkich przedsię-
wzięć mających na celu uczczenie pamięci mojego brata  i bardzo dużą pomoc  
w organizacji uroczystości pogrzebu.
• FUNDACJI NIEZŁOMNI im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” z Pa-
nem Prezesem Wojciechem Łuczakiem na czele, która odnalazła szczątki mo-
jego brata w ukrytym dole śmierci i zorganizowała uroczystości pogrzebowe.
• Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi, księżom naszej parafii, 
księżom gościom oraz służbie liturgicznej - za obecność i wspólną modlitwę.
• Panu Antoniemu Macierewiczowi - Ministrowi Obrony Narodowej za mia-
nowanie pośmiertnie mojego brata na stopień porucznika i udział wojskowej 
asysty honorowej Garnizonu Warszawa.
• Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodzie Mazo-
wieckiemu za skierowane słowa do uczestników pogrzebu.
• Staroście powiatu pruszkowskiego i przedstawicielom starostwa.
• Panu Witoldowi Skrzydlewskiemu z Łodzi - Prezesowi Polskiej Izby Pogrze-
bowej za życzliwość i bezinteresowną obsługę pogrzebu, a także Panu Toma-
szowi Surmaczowi - administratorowi cmentarza parafialnego w Nadarzynie 
za bezinteresowne przygotowanie grobu i cmentarza do uroczystości.
• Dyrekcji, nauczycielom, uczniom szkół i mieszkańcom naszej gminy za 
wszystkie inicjatywy związane z upamiętnieniem mojego brata.
• Pocztom sztandarowym, wszystkim formacjom mundurowym: wojsku, po-
licji, straży gminnej, strażakom, harcerzom, zuchom i sportowcom za udział  
w uroczystości pogrzebowej.
• Przedstawicielom stowarzyszeń i organizacji kombatanckich.

Dziękuję wszystkim, którzy czczą pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Grażyna Kotońska

Lekcja o Bohaterze. Spotkanie z p. Grażyną Kotońską w SP Nadarzyn 

26 września br. w nadarzyńskiej szkole podstawowej odbyło się niezwykłe spo-
tkanie. Na zaproszenie społeczności szkoły, z dziećmi z klas starszych, spotkała 
sie p. Grażyna Kotońska siostra Karola Łoniewskiego - Żołnierza Wyklętego, 
mieszkańca Nadarzyna. 
Oprócz wspomnień i opowieści o życiu i losach Karola Łoniewskiego było 

także wspólne śpiewanie piosenek powstańczych.     
                                                                                                                               red.
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XXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
XXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 

odbyła się nie jak zazwyczaj w ostat-
nią środę miesiąca lecz nietypowo, 
we wtorek, 4 października o godzi-
nie 14:00. Po przywitaniu zebranych 
i stwierdzeniu quorum radni przyjęli 
jednogłośnie porządek obrad i proto-
kół z poprzedniej sesji z 31 sierpnia 
2016 r. Następnie wójt Janusz Grzyb 
przedstawił sprawozdanie z działal-
ności gminy za okres między sesjami.

- Uważam, że to był prawidłowo przygoto-
wany rok, zrealizowaliśmy więcej inwestycji 
niż było to zaplanowane - podsumował 
kończący się rok budżetowy wójt Ja-
nusz Grzyb. - Szkielet przyszłorocznego 
budżetu będziemy tworzyli do 15 listopada. 
Myślę, że kolejny budżet również będzie 
ambitny.

Radni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę w sprawie sposobu wykonania 
uchwały Nr XLI/406/2014 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 
2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
północnej części wsi Strzeniówka  
w gm. Nadarzyn.

Również jednogłośnie, radni przy-
jęli uchwały dotyczące sprzedaży  
w trybie bezprzetargowym dwóch 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Nadarzyn, a mieszczą-
cych się w Nadarzynie. Jedna z dzia-
łek, nr ew. 766/14 zostanie sprzedana 
właścicielowi sąsiedniej nieruchomo-
ści. O wykup drugiej działki nr ew. 
577, która znajduje się przy pl. Ponia-
towskiego, wystąpił właściciel sąsied-
niej nieruchomości. 

Kolejne przedstawione radnym 
uchwały dotyczyły sprzedaży w dro-
dze przetargu dwóch nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy 
Nadarzyn, położonych w obrębie  
i gminie Nadarzyn. Chodziło o dział-
ki nr ew. 910 w Nadarzynie (działka 
o pow. 569m2) oraz 769/14 w Nada-

rzynie. Radni przyjęli je jednogłośnie. 
Wyrazili również zgodę na oddanie  
w najem (na 5 lat) w trybie bezprze-
targowym punktu ksero mieszczą-
cego się w budynku Urzędu Gminy 
Nadarzyn. Radni przyjęli także mię-
dzy innymi uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na obciążenie odpłatną 
służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Nada-
rzyn, położonej w obrębie miejsco-
wości Urzut, w gminie Nadarzyn. 
Podczas sesji nadano również nazwę 

drodze w Młochowie, która teraz na-
zywa się ul. Frezji. Podjęto uchwałę 
dotyczącą organizacji wspólnej ob-
sługi finansowo-księgowej, admi-
nistracyjnej oraz organizacyjnej dla 
szkół i placówek dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.

Ostatnie punkty porządku obrad do-
tyczyły zmian uchwały budżetowej 
Nr XIV.185.2016 z dnia 30 grudnia 
2015 r., a także zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2016-
2026.

System powiadamiania 
SMS Gminy Nadarzyn

W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. 
Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywaniem 

ważnych wiadomości 
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

Treść uchwał podjętych na Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gmin y Nadarzyn 

http://bip.nadarzyn.pl/

Materiał filmowy z XXII Sesji 
można obejrzeć na iTVNadarzyn 
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Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, 
w tym zmiany w organizacji ruchu 

znajdują się na stronie internetowej kontraktu: 
www.s8radziejowice-paszkow.pl.

 W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne 
do komunikacji. 

Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA, 
pod nr tel. 22 209 24 15. 

Kontakt do Kierownika Projektu 
(osoby kierującej kontraktem z ramienia GDDKiA Oddz. w Warszawie) 

i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.

Wyburzony Zajazd Nadarzyński, który przez wiele lat był jednym z charakterystycznych bu-
dynków Nadarzyna. Należący do prywatnego właściciela przez ostatnie lata popadając w ruinę 
„straszył” na rogatkach tej miejscowości. Teraz w tym miejscu powstanie węzeł kominikacyjny 
Nadarzyn, z trzema rondami i rozjazdami do Nadarzyna i Kajetan. 

Budowa S8 (odcinek Siestrzeń – Paszków)
Wraz z rozpoczętą rozbudową „trasy 

katowickiej” (S8) dla zmotoryzowa-
nych mieszkańców zaczął się ciężki 
czas związany z większymi korkami  
i utrudnieniami w ruchu na tejże trasie 
oraz drogach dojazdowych. 
Z informacji uzyskanych od dyrektora 
oddziału warszawskiego Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Krzysztofa Kondraciuka:
 - Kontynuowane na terenie Gminy Nada-
rzyn prace związane z przebudową drogi 
S8 do parametrów drogi ekspresowej za-
planowane są do października 2018 roku. 
To umowny termin zakończenia wszystkich 
robót na tym terenie. Prace wiążą się z bu-
dową w nieodległej już przyszłości czterech 
wiaduktów, trzech kładek dla pieszych, jed-
nego przejścia dla zwierząt i jednego mostu 
przez rzekę. 

Wraz z postępem prac będzie 
zmieniała się organizacja ruchu. 
Obecnie jednym pasem odbywa 
się ruch od skrzyżowania w Ruścu  
w stronę Siestrzeni, a także na wyso-
kości Ruśca w przeciwnym kierunku. 
Trzeba więc na tym odcinku zacho-
wać szczególną ostrożność, zwłasz-
cza teraz, gdy warunki pogodowe są 
coraz mniej sprzyjające kierowcom. 

- Według planów powstaną dwa węzły 
drogowe: Młochów i Nadarzyn. W Mło-
chowie będzie to przejście górą ponad dro-
gami lokalnymi. Przede wszystkim chodzi  
o skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 720.  
W dalszej kolejności węzeł będzie skomuni-
kowany za pomocą rond. Muszę przyznać, 
że z węzłem tym wiązało się wiele inter-
wencji. Dotyczyły między innymi zjazdów, 
ekranów akustycznych. Uwzględniliśmy 
większość uwag. Każdy interweniujący 
otrzymał odpowiedź wraz z uzasadnie-
niem – wyjaśnił dyrektor oddziału 
warszawskiego GDDKiA Krzysztof  
Kondraciuk. – W pierwszej kolejności 
wykonane zostaną serwisówki. Będą one 
w części służyły jako drogi technologiczne. 
Trwają prace związane z odszkodowania-
mi za wywłaszczone tereny. W tej chwili 
trwa wycena wartości tych działek. Prace 
wykonują biegli na zlecenie Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Jako pierwsze wy-
cenione zostaną nieruchomości zabudowane. 
W dalszej kolejności pozostałe. Mamy na-
dzieję, że zostanie to rozstrzygnięte jeszcze 
w tym roku.

Nie pozostaje nam nic innego jak tyl-
ko uzbroić sę w cierpliwośc i zaplano-
wać więcej czasu na dojazd do pracy  
i szkoły. Pocieszające jest to, iż po 
przebudowie, według planów i zało-
żeń z pewnością poprawi się płynno-
ścćruchu drogowego i bezpieczeństwo 
na terenie naszej gminy. 

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego na temat budowy trasy S8 

w iTVNadarzyn: 

 red.
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Zapraszamy do obejrzenia materiałów 
z przebiegu uroczystości związanych 

ze świętem Edukacji Narodowej 
w iTVNadarzyn. 

Święto Edukacji Narodowej
14 października obchodziliśmy Dzień 

Edukacji Narodowej. Z tej okazji  
w szkołach znajdujących się na terenie 
naszej Gminy miały miejsce uroczyste 
akademie, podczas których, zgodnie  
z tradycją, pierwszoklasiści złożyli ślu-
bowanie i zostali oficjalnie przyjęci  
w poczet uczniów. 

Były także życzenia i podziękowania 
skierowane do nauczycieli, wychowaw-
ców i wszystkich pracowników oświaty.

Tego samego dnia, wieczorem miała 
miejsce uroczystość wręczenia nagród 
dyrektorom gminnych szkół i przed-
szkoli, a także nieoficjalne spotkanie 
pracowników oświaty ze wszystkich 
placówek oświatowych na terenie 
Gminy Nadarzyn. 
Podczas części oficjalnej wręczo-

na została odznaka honorowa Za-
służony dla Kultury, przyznawana 
osobom wyróżniającym się w two-
rzeniu, upowszechnianiu i ochro-
nie kultury, przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego - otrzy-
mała go Ewa Marjańska Dyrektor Pu-
blicznej Biblioteki Gminy Nadarzyn. 
Odznaczenie wręczył Wójt Gminy 
Janusz Grzyb.
  
 Wszystkim nauczycielom, wychowaw-
com, pedagogom składamy serdeczne 
życzenia sukcesów, radości z pracy 

z dziećmi i młodzieżą oraz cierpliwo-
ści i pogody ducha.

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. 

Fundacja Kultury Informatycznej
Przedszkole Niepubliczne JUPIK

 Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna

zapraszają na 
Otwarte Spotkanie Czwartkowe

 

DOGOTERAPIA W PRAKTYCE
Spotkanie odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. 

(czwartek) o godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie 

(ul. Wiśniowa 26).
Wstęp wolny
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Czekaliśmy, czekaliśmy, aż wresz-
cie doczekaliśmy się! Przedszkolaki  
z Publicznego Przedszkola w Nadarzy-
nie, 21 września zdały swój pierwszy  
w tym roku szkolnym egzamin. Bo 
przecież, żeby zostać prawdziwym 
przedszkolakiem trzeba wykazać się nie 
lada umiejętnościami. Na uroczystości  
z okazji pasowania na przedszkola-
ka wszystkie dzieci miały możliwość 
zaprezentowania swoich wiadomości  
i umiejętności. Goście prowadzący 
ten wyjątkowy „egzamin” mieli bar-
dzo wysokie wymagania. Co właściwie 
powinien umieć „prawdziwy przed-
szkolak”? Przede wszystkim bawić 
się! Pląsy, tańce, korowody, podskoki 
i wszelkiego rodzaju wygibańce – 
połamańce nie pozostawiły żadnych 
wątpliwości. Wszystkie przedszkolaki 
zaliczyły zadanie z zabawy na szóstkę. 
Podobnie było z umiejętnością słu-
chania – kolejna ważna rzecz dla na-
szych podopiecznych. Rozpoznawa-
nie dźwięków nie przysporzyło nawet 
najmłodszym „Biedronkom” żadnych 
problemów. Znowu szóstka! Kolejny 
etap to sprawność fizyczna, zręcz-
ność i spryt, połączone z koncentracją 
uwagi. Ta konkurencja przysporzy-
ła dzieciom wiele emocji, ale wyszły  
z niej zwycięsko. Po wykonaniu 
wszystkich zadań egzaminacyjnych 
komisja stwierdziła, że wszystkie dzie-

ci zasługują na miano „prawdziwych 
przedszkolaków”. 
I jeszcze jeden sprawdzian – nikt się 

go nie spodziewał. Tym razem bowiem 
zaproszono do „tablicy” wszystkie Pa-
nie - wychowawczynie grup. Dla nich 
przygotowano również test. Zadanie 
polegało na rozpoznaniu wybranych 
podopiecznych. Nic trudnego? Tak, 
pod warunkiem, że nie ma się zasło-
niętych oczu i użyć należy wszystkich 
pozostałych zmysłów – głównie doty-
ku. Poziom zdenerwowania w gronie 
nauczycielskim podniósł się niebez-
piecznie, ale egzamin został zaliczony. 
I to bez pomyłek! 
Przyszedł wreszcie moment na uro-

czyste pasowanie przez p. Dyrektor 

Pasowanie na przedszkolaka
PP Nadarzyn 

każdego dziecka oraz wręczenie pa-
miątkowych emblematów i dyplomów. 
Najdłuższy ołówek na świecie roz-
grzał się do czerwoności przy pasowa-
niu. Okazało się, że przy tej czynności 
dzieci zdały kolejny egzamin z emocji. 
 W taki oto sposób nasze  przedszkolaki  

rozpoczęły kolejny etap życia w kolej-
nych grupach: „Biedronek”, Żabek”, 
Pszczółek”, „Motylków” lub „Wie-
wiórek”. Co przed nimi? Poznawanie 
i przyswajanie świata. Na szczęście po-
przez zabawę. Biorąc pod uwagę zapre-
zentowane przez dzieci umiejętności 
podczas pasowania, przed nami bardzo 
interesujący i emocjonujący rok.

Teresa Tartas - Souilah - Nauczycielka PP Nadarzyn   

SP Wola Krakowiańska

Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA
Szkoła Podstawowa im. bł. ks.  

B. Markiewicza w Woli Krakowiań-
skiej została laureatem ogólnopol-
skiego programu Wiarygodna Szkoła.

Placówka ta spełniła wszystkie wy-
magane w regulaminie programu 
warunki i potwierdziła tym samym, 
że zapewnia swoim uczniom bezpie-
czeństwo, najwyższy poziom eduka-
cyjny, wychowawczy i opiekuńczy. 

Gratulujemy. 

red. 
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Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego w iTVNadarzyn. 

Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
Mieszkańców Gminy Nadarzyn 

16 października 2016 roku w koście-
le pw. św. Klemensa w Nadarzynie zo-
stała odprawiona uroczysta Msza św., 
w intencji par małżeńskich z naszej 
Gminy, które w tym roku obchodzą 
50 i więcej lat pożycia małżeńskiego. 
Podczas uroczystości Jubilaci od-
nowili śluby małżeńskie. Następnie  
w sali widowiskowej Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury miało miejsce wrę-
czenie Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznanych Jubilatom 
przez Prezydenta RP. Przekazano 
także listy gratulacyjne, a także oko-
licznościowe puchary. 

 W tej wyjątkowej uroczystości wzięło 
udział 16 par małżeńskich wraz z ro-
dzinami, władze samorządowe Gminy 
Nadarzyn, na czele z Wójtem Gmi-
ny - Januszem Grzybem, ks. Andrzej 
Wieczorek – dziekan Dekanatu Ra-
szyńskiego, proboszcz nadarzyńskiej 

parafii. 
 Serdecznie gratulujemy Drogim Ju-
bilatom.

 Jubileusz w roku 2016 
obchodziły pary:

- Jadwiga i Mieczysław Doktor-
scy - 66 lat
- Wanda i Kazimierz Buza 
– 62 lata
- Maria i Ryszard Sitarek – 62 lata
- Barbara i Feliks Olczak – 61 lat
- Barbara i Stanisław Jakubowscy 
-61 lat
- Marianna i Waldemar Bogusz 
– 51 lat
- Anna i Dariusz Bielawscy 
– 51 lat
- Urszula i Ryszard Lisowscy 
– 51 lat
- Elżbieta i Józef  Rapacz - 51 lat
- Bogusława i Czesław Wieder 
-51 lat

- Helena i Bogusław Zawadzcy 
-51 lat
- Teresa i Tadeusz Kapczyńscy- 
50 lat
- Alicja i Leszek Lewandowscy – 
50 lat
- Elżbieta i Janusz Prusakow 
– 50 lat
- Daniela i Zdzisław Przybysz 
– 50 lat.

Jubilaci wraz z osobami towarzyszącymi podczas uroczystości.
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

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

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

Jacek Jagodziński - Naczelnik OSP Młochów

• 03.09.2016 r. Wezwano zastęp do usu-
wania skutków wypadku drogowego  
z udziałem trzech aut osobowych  
w Urzucie. Interwencja obejmowa-
ła między innymi udzielenie pomocy 
przedmedycznej trzem osobom poszko-
dowanym. Na miejscu obecne były tak-
że jednostki: Pogotowia Ratunkowego, 
dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie, Wydział Ruchu Drogo-
wego Pruszków. Działania prowadzone 
były w godzinach popołudniowych.

• 10.09.2016 r. Udział zastępu w usuwa-
niu skutków kolizji dwóch aut osobo-
wych na trasie łączącej Wolicę z Mag-
dalenką. Strażacy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, wprowadzili ruch wahadłowy. 
Na miejscu obecne były również: PSP 
Pruszków, WRD Pruszków i Pogoto-
wie Ratunkowe. Działania prowadzono  
w godzinach przedpołudniowych.

• 12.09.2016 r. Zastęp wysłano do kolizji 
dwóch aut osobowych w Ruścu. Dzia-
łania obejmowały m.in. zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia, odcięcie akumula-
torów. Na miejscu obecne były: PSP 
Pruszków, WRD Pruszków, Pogotowie 
Ratunkowe. Działania prowadzono  
w godzinach porannych.

• 12.09.2016 r. W godzinach porannych 
strażacy z OSP wezwani zostali do ko-
lizji dwóch aut osobowych na drodze 

technicznej w Wolicy. Między innymi za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia i uprzątnęli 
jezdnię. Na miejscu obecny był WRD 
Pruszków. 

• 12.09.2016 r. W godzinach wczesno 
wieczornych zastęp wezwano do usunię-
cia gniazda szerszeni znajdującego się na 
cmentarzu przy ulicy Sitarskich.

• 16.09.2016 r. Zastęp uczestniczył  
w zabezpieczeniu przewróconego słupa 
telefonicznego w Urzucie. Na miejscu 
obecne były także OSP Młochów oraz 
Policja Nadarzyn. Działania prowadzo-
ne w godzinach porannych.

• 16.09.2016 r. Zastęp zadysponowano 
do wypadku drogowego z udziałem czte-
rech aut osobowych oraz motocyklisty. 
Działania obejmowały między innymi za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miej-
scu obecne dwa zastępy PSP Pruszków, 
WRD Pruszków oraz Pogotowie ratunko-
we. Działania prowadzono w godzinach 
wczesno wieczornych.

• 18.09.2016 r. Popołudniu zastęp 
uczestniczył w gaszeniu pożaru śmiet-
nika na cmentarzu przy ulicy Sitarskich. 

• 22.09.2016 r. W godzinach wieczornych 
zastęp wezwano do palących się sadzy  
w miejscowości Rusiec. Na miejscu oka-
zało się, że działania gaśnicze nie były 
potrzebne. Po uzgodnieniu z dowódcą 

akcji, strażacy wrócili do bazy. Na miej-
scu obecna była także PSP Pruszków. 

• 23.09.2016 r. W godzinach popołu-
dniowych zastęp został wezwany do 
palących się sadzy w kominie w Strze-
niówce. Na miejscu okazało się, że in-
terwencja strażaków nie jest konieczna. 
Po uzgodnieniu z dowódcą akcji, zastęp 
wrócił do bazy. Na miejscu obecne były 
także dwa zastępy PSP Pruszków. 

• 27.09.2016 r. Zastęp uczestniczył  
w usunięciu skutków kolizji auta oso-
bowego i ciężarowego. Interwencja 
obejmowała między innymi zabezpie-
czenie miejsca zdarzenia, zepchnięcie 
auta osobowego na pobocze i uprząt-
niecie jezdni. Działania prowadzono 
w godzinach przedpołudniowych.

• 28.09.2016 r. W godzinach poran-
nych zastęp wezwano do usunięcia 
skutków dachowania samochodu 
osobowego na trasie Katowickiej  
w Nadarzynie. Strażacy między inny-
mi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
odcięli w samochodzie akumulator  
i butlę gazową. Na miejscu obecne 
były OSP Młochów, PSP Pruszków, 
WRD Pruszków i Pogotowie Ratun-
kowe. 

• 04.09.2016 r. Zabezpieczenie doży-
nek gminnych.
• 09.09.2016 r. Popołudniu wyjazd 
dwóch zastępów do wypadku w Woli 
Krakowiańskiej. Na miejscu obecne 
były także: PSP Pruszków, Pogotowie 
Ratunkowe, LPR oraz Policja Prusz-
ków. 
• 15.09.2016 r. Wyjazd zastępu do kolizji 
drogowej dwóch samochodów ciężaro-
wych na „trasie katowickiej”. Na miej-
scu obecna była także PSP Pruszków. 

Działania prowadzone w godzinach 
południowych.

• 16.09.2016 r. Udział zastępu w za-
bezpieczeniu przewodów teleko-
munikacyjnych zerwanych przez 
samochód ciężarowy. Na miejscu 
obene były także: OSP Nadarzyn  
i Policja Pruszków. Działania prowa-
dzone w godzinach porannych.

• 21.09.2016 r. Całodzienny udział jed-
nostki w ćwiczeniach pt: ”Kampania 
Las”. Ćwiczenia zorganizowane przez 
PSP Pruszków.

• 24.09.2016 r. Zadysponowanie dwóch 
zastępów do wypadku na „trasie kato-
wickiej”. Na miejscu PSP Pruszków, 
Pogotowie ratunkowe, Wydział Ruchu 
Drogowego Pruszków. Działania pro-
wadzone w godzinach popołudniowych.

• 28.09.2016 r. Rano wyjazd zastępu do 
wypadku – dachowanie samochodu oso-
bowego na „trasie katowickiej”. Na miej-
scu obecne były także: OSP Nadarzyn, 
Policja, Pogotowie Ratunkowe. 
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja 

Komisariat Policji w Nadarzynie 
ul. Warszawska 13; 05-830 Nadarzyn; 

tel. 22 729 81 77 (wezwania 997)
Dzielnicowi:

- st. asp. Mariusz Michałowski, tel. 600 997 482 Rewir: Nadarzyn,
- sierż. sztab. Marcin Deka, tel. 600 997 483 Rewir: Kostowiec, Rozalin, 

Młochów, Stara Wieś, Urzut, Parole, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Bieliny, Żabieniec,
- st. sierż. Małgorzata Nowak, tel. 600 997 468 Rewir: Walendów, 

Wolica, Szamoty, Kajetany, Rusiec, Strzeniówka.
źródło: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/62567, Komisariat-Policji-w-Nadarzynie.html

„Nie zaniedbujcie żadnej okazji czynienia 
dobra. Jeżeli zostawia się jedno dobro, aby 
szukać czegoś lepszego, traci się jedno i nie 
znajduje tego drugiego” św Franciszek Sa-
lezy

Od kilku lat karmieni jesteśmy 
stworzonymi przez Malkontenta ilu-
zjami. Straszeni toksycznym śmie-
ciowiskiem, plagą szczurów i choro-
bami dziesiątkującymi mieszkańców. 
Za sprawą sortowni - pieszczotliwie 
zwanej przez Malkontenta „ścierwo-
jadem” - miały nas rozjeżdżać cięża-
rówkii, zalać plaga szczurów.

Malkontent przed referendum stwo-
rzył klimat grozy rodem z najstrasz-
niejszych horrorów, apokaliptyczny 
obraz zagłady. Nie cofnął się przed 
mniej lub bardziej ohydnymi stekami 
kłamstw i manipulacją faktami. Cho-
ciaż czas zweryfikował jego wizje, to 
wciąż czuje on smród i widzi mysz-
ki.... Wszystkiemu jak zawsze winny 
jest Wójt.

Im dalej od sortowni Malkontent 
mieszka, tym mocniej protestuje. Nie 
jest ważne czy sprawa dotyczy war-
szawskiego śmieciowiska, pruszkow-
skiego czy naszej sortowni. Ważne 
aby protestować, a najistotniejsze, aby 
iść z transparentem lub przykuć się do 
jakiś torów. Może być marsz skinów, 
„ustawka” pseudokibiców czy piel-
grzymka, byleby ludzie selfi widzieli. 
Wszystko w imię „wyższego dobra”, 

którym dla Malkontenta jest wła-
dza – jego władza. Zatem wszystko 
i wszystkich poświęci, aby pozbyć się 
Wójta. 

Wtedy będzie z niego panisko całą 
gębą. Pielgrzymki do niego będą 
przychodziły, panie w ludowych stro-
jach z kwiatami i dyplomami, pano-
wie zgięci w pół. Jedyne co stoi mu 
na drodze do pełni szczęścia to Wójt.

Fotel Wójta

Od lat Marudzie marzy się gminny 
stołek. Jakby go nie szarpał, to wy-
tarmosić nie może. Taki jest zajadły, 
że nawet deklaracja Wójta, że to jego 
ostatnia kadencja nie osłabiła szar-
paniny. Niczym tę rzepkę z wierszy-
ka dla dzieci, ciągnie i ciągnie i wy-
ciągnąć nie może. Nic dziwnego, że  
w oczach Malkontenta Wójt jawi się 
niczym antyczny heros. Jego potęga 
jest nieograniczona, a przypisywane 
mu moce graniczą z bluźnierstwem. 
Według najnowszych doniesień hej-
terskiej stronki, Wójt „pstryknął” pal-
cami, wypowiedział tajemne zaklęcie 
i już krajowe gazety donoszą, że CBA 
zatrzymało byłych członków zarządu 
placówki finansowej. Teraz ta pla-
cówka nie ma płynności finansowej  
i to oczywiście wina Wójta. No prze-
cież nie tych pracowników.

Skoro ten nasz Wójt jest taki 

„pstryk” i gotowe, to dlaczego nie 
„pstryknął” palcami, gdy Malkon-
tent wynajmował prywatnych detek-
tywów, aby szpiegowali Wójta i jego 
rodzinę? Dlaczego pozwolił, aby fa-
cet, który obraził się o płot, w akcie 
zemsty szkalował jego wizerunek? 
Pozwoliłby na istnienie hejterskiej 
stronki? Na obrażanie siebie, rodziny, 
mieszkańców? Na niszczenie wize-
runku własnego i gminy? Czy gdyby 
Wójt był tak potężny, żeby dopro-
wadzić do upadku niezależną pla-
cówkę finansową, to czy pozwoliłby 
na istnienie Malkontenta??? „Pstryk” 
i gminne ulice ociekałyby złotem, 
domy wykuwalibyśmy z kryształu,  
a trawa byłaby z malachitu.

Tymczasem Malkontent straszy, 
że gmina znalazła się na skraju ban-
kructwa. Tylko dlaczego przybywa 
ulic, domów, chodników? Dlaczego 
w tej biednej gminie ludzie chcą się 
osiedlać, żyć? Dlaczego to tutaj krę-
cą reality show, a media informują, 
że niezmiennie jesteśmy w czołów-
kach niezależnych rankingów? To tu 
żyje się najlepiej, to tutaj jest bogato, 
wygodnie. Mamy tytuły i udokumen-
towane sukcesy na polu innowacyjno-
ści, gdzie inne polskie wsie wyprze-
dzamy o lata świetlne. Mamy sukcesy 
w oświacie i gminny żłobek. Nasze 
dzieciaki święcą triumfy w sporcie, 
mamy znaną na cały świat orkiestrę, 
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a życie kulturalne kwitnie. Mamy rady 
Młodzieżową i Seniorów, Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku i w niemal każdy 
weekend wydarzenia kulturalne dla 
różnych grup wiekowych. Mieszkań-
cy mogą rozwijać rozmaite talenty  
i zainteresowania. Mamy wspaniałych 
harcerzy i strażaków ochotników,  
w gminie życie aż kipi. Wszystko się 
rozwija, rozkwita, a Malkontent jak 
zawsze widzi bankructwo i zgniliznę.

Niespełnione obietnice
Mamy też „bermudzki trójkąt”  

w Nadarzynie: garbarnię, oczyszczal-
nię ścieków i sortownię. Kto mądry 
w takim sąsiedztwie będzie chciał 
zamieszkać? Nikt. Kto połaszczy się 
na tanią ziemię? Developer, który wy-
myślił sobie, że zamknie te firmy i na 
gruncie zarobi. Pod sloganami eko-
logii i walki o środowisko, faktycznie 
działa na szkodę przyrody.

Radny powiatowy Nowak dwa lata 
temu podczas kampanii w ulotce wy-
borczej obiecywał, że „ścierwojada”  
i „truciciela” zamknie. Tak to się sku-
tecznością w stawianiu luster chwali, 
że o sztandarowym punkcie kam-
panii zapomniał. Kiedy panie radny 
wywiążesz się z obietnic? Zamiast 
dobrych rozwiązań mamy buble ro-
bione pod publiczkę, którym przy-
klaskuje grupa klakierów. Im głośniej 
klaszczą, tym sowitszą będą mieli 
zapłatę. Zresztą nie tylko radny po-
wiatowy jeśli coś robi, to głównie dla 
swoich. Bubel ze światłami wyhamo-
wującymi kierowców. Nieważne, że 
jedziesz z dopuszczalną prędkością, 
jeśli kierowca z naprzeciwka ma cięż-
ką nogę, to i tak zapali się czerwone. 
Przetestowałem i stwierdzam bubel  
i to niebezpieczny! Wielu kierowców 
wciska gaz i nie reaguje na światła. 
Lecą na czerwonym bez mrugnięcia 
okiem. 

Kolejny bubel to skrzyżowanie  
w Krakowianach. Miało być rondo 
jest przebudowana krzyżówka. Miesz-
kańcom zależało na bezpieczeństwie 
i skutecznym wyhamowaniu kierow-
ców. Panu Nowakowi zawdzięczają 
to, że kierowcy mogą mocniej wci-
snąć gaz! Kolejny bubel w tym miej-
scu. Na skrzyżowaniu wylano gładką 
nawierzchnię, potem wpada się w 20 
metrów turbulencji - wszystko na tra-
sie powiatowej. Wrażenia jak zjazd po 

tarce i znów wjeżdża się na gładkie. 
Najwyraźniej w powiecie komuś za-
brakło materiałów albo wyobraźni. 
Skandaliczne jest natomiast to, że 
choć radny powiatowy miał komisyj-
nie drogę odebrać, to gdy zobaczył, 
że czeka na niego delegacja mieszkań-
ców nawet się nie zatrzymał. O tym, 
że dla tamtejszego Sołtysa Starosta 
Pruszkowski od niemal roku nie ma 
czasu na spotkanie, to już nie tylko 
legendy ludzie opowiadają, ale i żarty  
z tego drugiego sobie stroją.

Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby do-
brzy ludzie nic nie robili - Edmund Burke

Pisałem już o lokalnym biznesme-
nie, co to o przedłużeniu licencji na 
rozpijanie narodu zapomniał i wpadł 
na handlu bez stosownego zezwole-
nia. Jakoś ostatnio nawet media coś  
o tym wspominały, ale nie wiem cze-
mu dziennikarz o handlu bez koncesji 
nie wspomniał… Może radna - tym 
razem gminna przemilczała ten fakt, 
aby broniąc kolegi przysłowiowego 
noża w plecy mu nie wbić? Nie wspo-
minała też o tym, jak ten wzór cnót 
wszelkich konkurencję niedoszłą do 
bladej rozpaczy doprowadził. Rynek 
zmonopolizował i ostatecznie zmusił 

człowieka do sprzedaży gruntu, na 
którym własny sklep chciał otworzyć. 
Ładnie to tak pani radna z faktami się 
mijać, półprawdy, czy nawet ćwierć 
prawdy przedstawiać? Do czego jesz-
cze jest pani zdolna broniąc kolegi? 
Nie przeszkadza to w robieniu maki-
jażu?

Nasze codzienne życie składa się 
z drobiazgów, małych wyborów  
i zdawałoby się mało istotnych decy-
zji. Składają się one na wielki obraz 
- gobelin tkany codziennością. Jeśli 
dla „świętego spokoju” będziemy się 
godzili na mniejsze zło, takie mniej 
istotne, to okaże się, że cały obraz jest 
nim przesiąknięty. Wtedy nie będzie 
to już takie małe, nieistotne i niewin-
ne. W 1938 roku po zawarciu układu 
monachijskiego Winston Churchill 
powiedział, że „Anglia miała wybór 
pomiędzy wojną i hańbą. Wybrała 
hańbę, ale będzie miała wojnę”. My 
też dokonujemy własnych wybo-
rów, tylko jak wiele warto poświęcić  
w imię „świętego spokoju” i nieanga-
żowania się i czy taki „spokój” nie jest 
iluzoryczny?

AntyMalkontent

Zapraszamy 
na BEZPŁATNE 

badania mammograficzne dla 
kobiet w wieku 50 - 69 lat

 Mammobus będzie 
ustawiony 9.12.2016 r. 
w godz. 9.00 - 17.00 

przy SPGZOZ w Nadarzynie 
ul. Sitarskich 3

       Rejestracja i informacje:
tel. 58 767 34 55 lub 58 767 34 77
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz 

poprzednie badanie mammograficzne. Badanie 
wykonuje Geneva Trust Polska  Niepubliczny 
Zakład  Opieki Zdrowotnej i Diagnostyki.

Ośrodek Zdrowia 
w Nadarzynie; ul. Sitarskich 3; 05-830 

Nadarzyn; tel. 22 729 81 28
Ośrodek Zdrowia w Młochowie; 

ul. Mazowiecka 5; 05 - 831 Młochów, 
tel. 22 729 91 46

Z D R O W I E

UWAGA

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 

będzie nieczynny 31.10.2016 r. 

(poniedziałek).

W tym czasie dyżur pełni 

Ośrodek Zdrowia  w Młochowie

Tel. 22 729 91 46
W dni powszednie w godzinach 18.00-
8.00 oraz całodobowo w niedziele oraz 

w dni wolne od pracy stacjonarna i 
wyjazdowa pomoc lekarsko-pielęgniarska 
w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. 22 758 67 14
Marzena Nowicka - Prusakiewicz
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• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .
 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  

ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.
•  Salon Fryzjerski „Studio 3”, 
ul. Mszczonowska 8,  Nadarzyn, 
co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem 
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, 
antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta. 

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

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

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

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

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka  korzy-
stające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia 
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty 
ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać 
na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem.  Lista punktów wyznaczo-
nych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny 
hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, Dworzec 
Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1, 
CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum Handlowego Blue City (lokal -1/28), 
Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo 
ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia 
M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon han-
dlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.
Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%

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

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

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

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

USŁUGI:
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska 
50, Rozalin; tel. 506 907 807
5 % filmowanie z powietrza jakość 4k
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k
10 % sesje ślubne z powietrza
5 % usługi dronem - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511 
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrau-
liczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
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 
dekoracyjne, 10% 
farby antykorozyjne, 10% lakiery i impregnaty 
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon,  
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admar-
budownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

szkolenia/konferencje, imprezy integracyjne, pikniki 
klasowe, przyjęcia okolicznościowe, urodziny dla 
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. Nie dotyczy 
karnetów.
•  Gminny Ludowy Klub 
Sportowy, ul. Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 30% 
składki członkowskie 5% obozy sportowe 
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu 
sportowego w firmach będących partnerami 
technicznymi GLKS.
• Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 50% wstęp 
na imprezy organizowane  przez GOS. 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4; 
10% treningi Karate Kyokushin.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. 
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-
gi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).
• Fundacja im. Borchardta, Poznańska 
16/4 Warszawa. www.kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla minimum 3 
osób. Od 12 października 2016 roku.

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

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

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

• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne 
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy wod-
-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie ope-
ratu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace re-
montowo-wykończeniowe, budowa domów, pra-
ce ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci 
komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu 
komputerowego; 10% systemy monitoringu 
oraz systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl
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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 „Bajkowy Lasek”         502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  519 743 727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      502 936 482
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

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 
Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00

  Ważne telefony
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Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie poszukuje pomocy 
do dzieci. Tel. 607 615 231

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

Nowa apteka w Nadarzynie zatrudni magistra i technika 
farmacji. Tel. 691 479 253

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

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

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

Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Zatrudnimy energiczną, uczciwą Panią 
do sprzątania pomieszczeń 

Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu.
 Praca na 1/2 etatu.
 Tel. 517 541 169

Ośrodek MEDINCUS ACTIVE w Kajetanach k. Nadarzyna 
zatrudni na stanowiska:

baristka/ obsługa kawiarni; recepcja hotelowa;
 instruktorka fitness; 

kucharz z doświadczeniem. 
CV na adres: kajetany@medincus.pl
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

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

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

Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa 
zaprasza rodziców na zajęcia.  

Zapisy tel. 605 45 86 39

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

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

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

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

Rainbow. Tel. 502 337 965

Hurtowania spożywcza w Ruścu zatrudni pracowników 
do działu eksportu, kierowców z kat. B, C

Tel. 604 492 736

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

Sprzedam skrzypce 1/4 w bardzo dobrym stanie 
z twardym futerałem. Kontakt tel. 502 041 694

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczyciela. 
Praca zmianowa (5 godzin dziennie). Tel. 509 130 107

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

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

 ewentualnie pomoc fryzjerską. 
Tel. 606 132 233
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Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów  Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
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Caritas 
przy Parafii 

św. Klemensa  w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

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

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

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

K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Propozycje:
ERIKSSON 
K..: Człowiek 
z gór
Kjell Eriksson 
ukazuje mroki 
ludzkiej duszy, 
maluje psycho-
logiczne por-
trety ludzi nie 
zawsze z „czy-

stym kontem”, i miasta – Uppsali, 
jakiej nie znamy. Tam prowadzi swoje 
śledztwa Ann Lindell, jedna z ulubio-

Z radością informujemy, że we 
wrześniu 2016 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Piotr Flont, Amelia Łęcka, 
Szymon Bandyra, Marcjanna Brona, 
Jan Matan, Julia Podkowińska, Nadia 
Bystrosz, Jeremi Bratko, Aleksandra 
Witkowska, Szymon Winkowski.

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski we wrześniu 2016 zawarły na-
stępujące osoby:
Rafał Kuzak - Natalia Gawińska, 
Łukasz Nowacki - Edyta Hernik, 
Piotr Badowski - Dominika Kłos, 
Tomasz Oracz – Katarzyna Biernacka, 
Dawid Butler – Olga Zielony, Leszek 

 Szanowni Państwo - apelujemy o pomoc rzeczową
W ostatnim okresie tj. od września do Pa-
rafialnego Caritas, po pomoc zgłaszają się  
również uchodźcy. Są to głównie rodziny  
z dziećmi , kobiety ciężarne. Proszą o ciepłą 
odzież, obuwie, koce, kołdry, pościel, drob-
ny sprzęt gospodarstwa domowego, naczynia. 
Przyjmiemy również materiały piśmiennicze, 
książki dla dzieci do nauki języka polskiego.
        Dziękujemy za życzliwość. 

Orzechowski – Aneta Szularczyk, 
Tomasz Żeleźniak – Małgorzata Waw-
rzyniak. 

Z przykrością informujemy, że we 
wrześniu 2016 r. odeszli z naszej 
Parafii:
śp. Eugeniusz Ślepowroński, śp. Wie-
sława Buczek, śp. Jakub Ciesielski,  
śp. Ryszard Zawiślak, śp. Janusz Kącki, 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy o modlitwach za zmar-
łych z naszych rodzin.

Punkt Caritas mieści się w budynku 
parafialnym; czynny: wtorki 10.00 – 

12.00, czwartki 15.00 – 17.00

nych bohaterek literackich w Szwecji 
– młoda, ładna i zbyt często działają-
ca na własną rękę świetna detektyw, 
która wciąż nie potrafi poukładać 
swojego życia prywatnego.

SULIŃSKA A.: Wniebowzięte:  
o stewardesach w PRL-u
„Podobno w lataniu opanowanie to połowa 
zwycięstwa. W pisaniu o stewardesach poło-
wa sukcesu to cierpliwość. To ona pozwoliła 
Annie Sulińskiej dotrzeć do opowieści, któ-
re miały być zapomniane. W PRL-u ra-
dzono stewardesom, żeby zawsze ładnie się 

malowały. Książka „Wniebowzięte” opo-
wiada o tym, co kryło się pod makijażem.” 
Aleksandra Boćkowska

Ł E B K O W -
SKA I.: Pani 
mnie z kimś 
pomyliła
Ilona Łep-
kowska, jak 
mało kto zna 
kulisy świata 
show-biznesu 
i opisuje go 



10 (211) październik 2016 27

Wiadomości Nadarzyńskie

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

Literacki Jedwabny Szlak
Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań w Literackim klubie podróżnika, 

współorganizowanym przez Fundację Edukacji Międzykulturowej 
oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Nadarzyn.

Spotkania poprowadzą podróżnicy, pasjonaci literatury, osoby profesjonalnie 
lub poprzez swoje zainteresowania i pasje związane z wybranymi krajami.

• 15.11.2016 r. (wtorek), godz. 17:30 – GRUZJA
• 22.11.2016 r. (wtorek), godz. 17:30 – TURCJA
• 06.12.2016 r. (wtorek), godz. 17:30 – CHINY
Projekt współfinansowany w ramach ASOS 2014-2020 - Rządowy Program na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

z wielkim talentem, przenikliwością 
i humorem. Choć Pani mnie z kimś 
pomyliła to książka chwilami gorzka, 
jest w niej miejsce na miłość, ciepło 
rodzinnego domu i szczęście na prze-
kór losowi.

N E S S E R 
H.: Żywi 
i umarli  
w Winsford
Pewnego li-

s t o p a d owe -
go wieczoru  
w Winsford, 
m i a s t e c z k u  
w południo-
wo-zachod -

niej Anglii, pojawia się tajemnicza 
kobieta. Nikt nie zna jej prawdziwego 
nazwiska, a cel jej pobytu pozostaje 
nieznany. Żywi i umarli w Winsford 
to opowieść o ucieczce od dawnego 
życia. O próbie rekompensaty. A także  
o rozpoczynaniu wszystkiego od 
nowa, mimo że nie ma się już nastu lat.

COLINS K.: Biuro podróży sa-
motnych serc. Kierunek : Tajlandia
Zamiast upinać welon i iść do oł-

tarza, Georgia spędza swój wielki 
dzień, zastanawiając się, dlaczego jej 
ślub diabli wzięli. Za radą przyjaciółki 
sporządza listę rzeczy, które chciała-
by zrobić, zanim umrze. Następnie 
pakuje plecak i rusza w podróż po 
Tajlandii. Los jednak bywa złośli-
wy. Georgia oczekuje oszałamiającej 
przygody, a natrafia na niekoniecznie 
miłe widoki, dziwne zapachy i liczne 
pułapki, jakie czekają na niedoświad-
czonych obieżyświatów. 

 BANACH M.: Strączki
Strączki na naszych stołach goszczą 

coraz częściej, ale ciągle za rzadko. 
Soczewica, groch, fasola, bób, ciecie-
rzyca i soja to bogactwo wartości od-
żywczych. Zastosowanie tych roślin 
w zupach, sałatkach, sosach, daniach 
głównych czy deserach daje wprost 
nieograniczone możliwości łączenia 

smaków oraz aromatów nie tylko 
wegetarianom i weganom, lecz także 
wielbicielom dań mięsnych czy ryb.

HARAN M.: 
N a j l e p s z e 
chwile w życiu 
P r a w d z i w a , 
prowokacyjna, 
zabawna i inspi-
rująca powieść, 
która zadaje 
trudne pytania  
o to, co świat 

proponuje kobietom, kiedy się starzeją,  
i daje zarówno poruszające, jak i radośnie 
pocieszające odpowiedzi czterem przyja-
ciółkom świętującym upływający czas.

Oszczędzanie na emeryturę: jak 
to zrobić, by zbierać owoce za 
wiele lat
Dzięki publikacji dowiesz się, dlacze-

go regularne odkładanie pieniędzy jest  
o wiele lepsze niż granie w „totka” oraz 
jak na własną rękę oszczędzać na starość. 
Podpowiada, jakie wehikuły oszczędno-
ściowe są najlepsze, jak wykorzystywać 
zarówno IKE jak i IKZE, co to są pro-
gramy systematycznego oszczędzania  
i czy warto je stosować oraz które in-
westycje długoterminowe są najbar-
dziej opłacalne.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Proponuje...

Z cyklu Koncerty 
dla dużych i małych

20 listopada 
o godz.16.00 

zapraszamy na koncert
Tajemnicza dusza skrzypiec
Poza muzyką opowieść o historii powstania 

skrzypiec. Przedstawienie rodziny instrumen-
tów smyczkowych i odpowiedź na pytanie: do 
czego skrzypcom potrzebna jest dusza?  
Wystąpią: Joanna Okoń - skrzyp-
ce, Anna Wróbel – wiolonczela 
Piotr Szymanowicz - fortepian.

W programie koncertu m.in. utwory:
J. Haydna, L. van Beethovena, F. Schuber-

ta, D. Szostakowicza, A. Panufnika.
Wstęp wolny

Joanna Pawluśkiewicz 
w Improwizowanej 

Jednoosobowej 
Formie Śmiesznej!
5 listopada 2016 r. 

godz. 19.00
Joanna Pawluśkiewicz - pisarka, 
scenarzystka, improwizatorka. Au-
torka powieści „Pani na domkach”  
i „Telenowela”, współautorka projek-
tu „Nowe Legendy Miejskie” (książki, 
filmy krótkometrażowe), współtwór-
czyni Fundacji Moma Film. Stypen-
dystka programu Homines Urbani 
i Ministerstwa Kultury. Współpra-
cuje z: HBO (serial „Bez Tajemnic” 
„Pakt”), TVN, TVP. Absolwentka 
Second City i IO w Chicago (szkoła 
scenariuszowa i komediowa), współ-
twórczyni Klubu Komediowego  
w Warszawie. Improwizatorka w Te-
atrze Improwizacji Hulaj, gra w Klu-
bie Komediowym.

Wstęp wolny

6 listopada o godz. 19.00 wystąpi w NOK król krainy
 łagodności, bard, kabaretowy konferansjer, poeta, którego 

niespieszne wywody wzbudzają wielki aplauz widowni. 
W koncercie dużo inteligentnego humoru, satyry, piosenki. 

Jak mówi sam artysta: SPRING & DRINK & SING

Bilety 50zł i 45zł.(karta Nadarzyniaka), sprzedaż w kasie NOK

13 listopada 2016 r. 
godz. 15.00

 – warsztaty filozoficz-
ne dla dzieci 5-7 lat

O wartości
Inspiracją do dyskusji będzie postać 

Guliwera i jego historia. Podczas warsz-
tatu przypomnimy definicję różnorodności  
i wartości. Porozmawiamy o tym, czy 
wartość jest obiektywna, czy subiektywna,  
i dlaczego. Zastanowimy się nad różno-
rodnością świata i jego bogactwem. Czy 
dwa przedmioty wyglądające tak samo są 
inne, czy jednak nie. Czy warto się wyróż-
niać? Czy wyjątkowość to siła, czy słabość  
i dlaczego? Jak wyglądałby świat, gdyby-
śmy wszyscy wyglądali tak samo, tak samo 
się ubierali, to samo jedli, tak samo myśle-
li? Co mogłoby z tego wyniknąć? Co nada-
je wartość człowiekowi i dlaczego?
Na wszelkie wątpliwości będziemy się 

starali wspólnie odpowiedzieć. Być może 
w dyskusji nawiążemy do wolności, szczę-
ścia, tolerancji. Informacja dla rodziców: 
pracować będziemy na klasycznej definicji 

wartości – jako czegoś cennego i co powinno 
stanowić przedmiot troski oraz cel dążeń, 
a także kryterium postępowania człowieka. 
Wartość nierozerwalnie związana jest z do-
brem, które według klasycznej definicji jest 
tym, co istnieje, dobro wartościuje zjawiska. 
Więcej informacji na stronie:www.pracow-

nia-filozoficzna.pl

Prowadzi Agata Kłocińska -ab-
solwentka studiów magisterskich, 
doktorantka w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat 
pracuje z dziećmi: przede wszystkim 
jako nauczyciel, ale także jako wycho-
wawca kolonijny, animator imprez 
okolicznościowych i gier, organiza-
tor warsztatów. Ukończyła podyplo-
mowe studia pedagogiczne i odbyła 
praktyki w zakresie nauczania filozo-
fii i etyki w liceum i gimnazjum. Przez 
kilka lat prowadziła zajęcia kursowe 
z filozofii dla studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Od 2014 roku 
współpracuje z Pracownią Filozoficz-
ną Eureka. Interesuję się filozofią reli-
gii i dialogiem międzyreligijnym.

Wstęp wolny
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19 listopada 2016 r. o godz. 19.00 

zapraszamy na koncert 
Natalii Przybysz z zespołem

 

Natalia Przybysz, to utalentowana i charyzmatyczna wokalistka.
Na koncercie w NOK zagra piosenki z ostatniej (złotej!) płyty „Prąd”, za któ-

rą artystka w 2015 r. otrzymała aż dwa Fryderyki - w kategorii Album Roku  
i w kategorii Utwór Roku („Miód”). „Prąd”, to muzyka z pogranicza bluesa 
i soulu, zakorzeniona zarówno w amerykańskiej tradycji obu gatunków, jak  
i otwarcie nawiązująca do klasyki polskiego bluesa i rocka z lat 60. i 70. – piose-
nek Czesława Niemena i Miry Kubasińskiej.

Bilety 35zł. i 30zł (arta Nadarzyniaka) w sprzedaży od 7 listopada w kasie NOK. 
Możliwość rezerwacji online: www.nok.pl

Spotkanie 
z Wojciechem 
Tochmanem, 
czyli WATCH 
DOCS – zrób to sam 

w Kinie Nokowym
3 listopada (wyjątkowo  

w czwartek!) o godz. 19.00

pt. „Zima na Lampedusie” i spotka-
nie z Wojciechem Tochmanem, wy-
bitnym polskim reporterem, autorem 
książek non-fiction, z którym będzie 
można porozmawiać o problemach 
przedstawionych w filmie. Pokaz or-
ganizowany jest w ramach projektu 
„WATCH DOCS –

Wstęp wolny

Namalujmy film, 
czyli 

Witold Giersz 
w Kinie Nokusiowym

W listopadzie pokażemy filmy klasy-
ka polskiej animacji Witolda Giersza, 
który swoje najwybitniejsze dzieła 
stworzył techniką... malarstwa olejne-
go. Tak, tak, to nie pomyłka. Mistrz 
Giersz animował swoje filmy bez-
pośrednio pod kamerą domalowując 
poszczególne fazy ruchu olejnymi 
farbami. Ważne miejsce w twórczo-
ści reżysera zajmują filmy animowane 
dla dzieci, także edukacyjne. Dlate-
go kinonokusiowi widzowie obejrzą 
malarskie filmy dla dzieci, a po pro-
jekcji sami spróbują namalować film. 
Warsztaty animacji filmowej jak zwy-
kle poprowadzi Julia Karasiewicz. 

Zapraszamy dzieci i doro-
słych 27 listopada (w nie-
dzielę) na godzinę 16.00 

do siedziby NOK
Wstęp wolny!

13 listopada
o godz. 16.00 

Z cyklu Teatrzyk w waliz-
ce zapraszamy na przed-
stawienie Teatru Wariacja

TRZEJ MUSZKIE-
TEROWIE I D’ARTA-
GNAN - TAJEMNICA 

KRÓLEWSKIEGO 
KLEJNOTU

Historia czterech przyjaciół (muszkietero-
wie zostaną  wybrani z widowni), pomaga-
jących królowej Francji rozwikłać intrygę 
dworską. Na dworze Ludwika XIII chce 
rządzić kardynał Richelieu. Wymyśla wraz 
z przebiegłą Milady plan przejęcia władzy. 
Muszkieterowie z d’Artagnanem udarem-
niają ich złe zamiary walcząc z żołnierza-
mi kardynała. Klejnoty, które były przyczy-
ną całego zamieszania  zostają odzyskane  
i na wielkim balu (balet królewski wybrany 
z widowni odtańczy tryumfalny taniec) kró-
lowa Francji wystąpi w cudownych diamen-
tach u boku króla Ludwika XIII.

Dla dzieci w wieku 4-10 lat.
Wstęp 5zł/dziecko

Podziękowania
Serdecznie dziękuję Państwu 

Renacie i Mirosławowi Chruściakom 
za podarowanie jabłek na akcje 

„Szczepionka na zimę, czyli zjedz 
jabłko”, za prace ślusarskie wykona-

ne w świetlicy jak również 
za opiekowanie się, przez całe lato, 

naszym trawnikiem.

Monika Majewska 
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Fot. internet
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WYKŁADY 
UNIWERSYTE-

TU TRZECIEGO 
WIEKU

14 listopada 2016 r.
WYKŁAD OTWARTY
„Edukacja w Japonii 
– wstęp do wyścigu 

szczurów czy kuźnia noblistów?”
dr Olga Barbasiewicz

godz. 17.00, NOK, sala nr 2

15 listopada 2016 r.
„Prawo spadkowe, cz. 2”

adw. Katarzyna Brewińska
godz. 17.00, NOK, sala nr 2

17 listopada 2016r.
FILOZOFIA

„Między wolnością, determinizmem,
przeznaczeniem a przypadkiem. 

Co to znaczy, że człowiek jest wolny”
Joanna Imieniowska

godz. 18.00, NOK, sala nr 2

23 listopada 
VADEMECUM KONSTYTUCYJNE
„Gdzie kończą się wolności i prawa 
osobiste, czyli wyznaczanie granicy 
między obywatelem a państwem”

dr Marcin Bąkiewicz
godz. 17.00, NOK, sala nr 2

24 listopada 2016 r.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY

„Heliosfera, czyli podróż 
do krańców ziemskiego świata”

Romana Ratkiewicz
godz. 18.00 NOK, sala nr 2

26 listopada (sobota) 2016 r. 
w godz. 17.00-22.00

zapraszamy na 

Bal Andrzejkowy
Zapewniamy: kawę, herbatę, muzykę 
do tańców wszelakich w wykonaniu 

zespołu APERKUS. Wyżywienie 
oraz napoje we własnym zakresie.

Bilety do nabycia w kasie NOK 
od 14 listopada, w godz. 13.00 – 

19.00. Liczba miejsc ograniczona!!!

Wstęp: 30 zł od osoby; 
Karta Nadarzyniaka - 25zł

Zapraszamy osoby pełnoletnie!!! 

Tymczasem w świetlicach...
Świetlica w Młochowie proponuje:
- zajęcia teatralne, środy godz. 16.30, liczba miejsc ograniczona, zajęcia bezpłat-
ne, instruktor: Anna Balsam,
- zajęcia ceramiczne, poniedziałki i czwartki godz. 17.00-19.00, opłata 30 zł 
dzieci i 50 zł dorośli miesięcznie, instruktor: Katarzyna Przywecka,
- tańce dla dzieci, wtorek godz. 18.15 – 19.00, opłata 25 zł/miesięcznie, instruk-
tor: Agnieszka Biedrzycka – Janik,
- gimnastyka dla dorosłych, poniedziałek i czwartek godz. 19.00 – 20.00, płatne 
u instruktora, instruktor: Monika Harasimiuk i Monika Nagadowska.
Świetlica  w Rozalinie zaprasza na:
- plastykę dla dzieci młodszych (praca pod opieką dorosłych), wtorek  
godz. 16.00-17.30,
- ceramikę dla dzieci młodszych, opłata 30 zł/miesięcznie, środa godz. 16.30-
19.00,
- zajęcia plastyczne dla dorosłych i młodzieży, czwartek godz. 15.30 – 17.30,
- ceramikę dla dorosłych, opłata 50 zł/miesięcznie, piątek godz. 16.30 -19.30.
 w Świetlicy  w Wolicy skorzystacie z:
- zajęć tanecznych, piątki godz. 17.00, płatne 25 zł/miesięcznie, instruktor: Pau-
lina Piśkiewicz.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty więcej na stronie www.nok.pl

Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Pruszkowie, 15 października 2016 r.

Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Otwarcie Roku Akademickiego UTW - Śmiechoterapia, 1 października 2016 r.

Fot. arch. NOK

Fot. arch. NOK
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S P O R T

 GLKS
- tenis stołowy

W rozgrywkach ligowych naszym 
tenisistom stołowym wiedzie 
się bardzo dobrze. W ekstraklasie  
kobiet GLKS Scania Nadarzyn zaj-
muje II miejsce z 8 punktami za KTS 
Siarką ZOT Tarnobrzeg. W ostatnich 
tygodniach Nadarzynianki wygrywa-
ły z AZS UMCS OPTIMA Lublin 
3-0  KU AZS UE Wrocław  3-1 oraz 
POLMLEK Lidzbark Warmiński 
3-2. Równie dobrze w rozgrywkach 
I ligi kobiet wiedzie się naszym mło-
dym  rezerwom, które mają na koncie  
1 remis, 1 porażkę oraz 3 zwycięstwa  
i zajmują IV miejsce w tabeli. 

Od zwycięstw w pierwszych me-
czach zaczęli również rywalizację 
panowie  grający w: drugiej i piątej 
lidze. 

W turniejach indywidualnych  
również nie brak sukcesów.  
W I wojewódzkim turnieju klasyfika-
cyjnym seniorek trzy pierwsze miej-
sca na Mazowszu zajęły zawodniczki 
GLKS Scania Nadarzyn w kolejności: 
Paulina Krzysiek, Ola Dąbrowska  
i Wiktoria Ziemkiewicz. W I Woje-
wódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym  
(I WTK) Juniorek triumfowała Pauli-
na Draniak z GLKS-u. Z kolei w ka-
detach III miejsce na Mazowszu zajął 
Tomasz Trzaskowski, a w młodzikach 
również trzecia lokata przypadła Mak-
symilianowi Nawarskiemu.

Sport szkolny Najważniejszym osiągnięciem 
sekcji w ostatnich dniach było po-
wołanie Klaudii Kusińskiej do Re-
prezentacji Polski na Mistrzostwa 
Europy seniorek w Budapeszcie. Po-
pularna Kusa (fot. poniżej)pochodząca  

z tenisowej rodziny (Tata i Dziadek 
byli medalistami Europy) wystapiła  
w stolicy Węgier we wszystkich kate-

goriach, czyli singlu, deblu i mikście.
Ostatecznie nasza młoda zawodnicz-

ka reprezentująca barwy GLKS Scania 
Nadarzyn zajęła 17 miejsce w ME. 
Klaudia Kusińska przegrała w 1/8 fi-
nału Mistrzostw Europy z reprezentu-
jącą Luksemburg Chinką Ni Xia Lian 
po dramatycznym meczu 3-4 w setach. 
Rywalka popularnej „Kusej” mimo za-
awansowanego wieku (56 lat) to nadal 
jedna z lepszych zawodniczek w Eu-
ropie - nomen omen - vice Mistrzyni 
Świata z przed 33 lat. Ni Xia Lian to 
przede wszystkim ogromne doświad-
czenie, żelazna defensywa i mnóstwo 
doskonałej techniki. W decydującym  
7 secie był moment kiedy na tablicy 
wyników widniał remis po 7. Jednak 
od tego momentu punkty zdobywała 
już tylko Ni Xia wygrywając tę partię 
11-7. 

Biegi przełajowe
- świetny występ Amelii

Amelia Szmaglik zakwalifikowała się 
do wojewódzkiego finału w indywidu-
alnych biegach przełajowych!
Wielkie brawa należą się naszej zawod-

niczce Amelii Szmaglik i jej trenerowi ze 
Szkoły Podstawowej w Ruścu za drugi 
z kolei awans do wojewódzkiego fina-
łu w indywidualnych biegach przełajo-
wych. Zawody odbędą się w Ostrołęce 
na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.
Jest to jedyna zawodniczka z terenu 

naszej gminy, która w tym roku szkol-
nym wywalczyła awans do biegów fina-
łowych szczebla wojewódzkiego. Tym 
większe gratulacje.
W ubiegłym sezonie, w finale wo-

jewódzkim Amelia zajęła miejsce 
12. Życzymy równie udanego startu  
i jeszcze lepszej lokaty na mecie.

SGZM MAZOVIA
Unihokej

Podobnie jak w ubiegłym roku  
gimnazjaliści z Nadarzyna zajęli  
4 miejsce w turnieju unihokeja, zorgani-
zowanym przez Stowarzyszenie Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 
zdobywając pierwsze punkty do kla-
syfikacji sportowej gmin zrzeszonych  
w tym stowarzyszeniu. Zawody rozegrano 
8 października 2016 roku w Milanówku.

Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu Dariusz Zwoliński 

Fot. arch. sekcji

Wicemistrzynie 
i Wicemistrzowie powiatu
W dniach 20 i 21 października 2016 

roku w Raszynie rozegrano mistrzo-
stwa powiatu  w piłce nożnej dziewcząt 
i chłopców szkół gimnazjalnych . Zarów-
no dziewczęta jak i chłopcy z nadarzyń-
skiego gimnazjum zdobyli miejsca dru-
gie przegrywając w finale  po dogrywce  
i rzutach karnych jedną bramką.  Z uwagi, 
że w ubiegłym roku  uczennice z naszego 
gimnazjum  wywalczyły mistrzostwo re-
jonu ,  awansowały  z drugiego miejsca do  
szczebla rejonowego również w tym roku 
szkolnym. 26 października  br w Starych 
Babicach będą walczyć o awans do finału 
wojewódzkiego. 
Życzymy powodzenia i gratulujemy dziękuje-

my  trenerom za  przygotowanie, a uczniom za  
ambitną postawę.
           Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu
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Turniej mini - siatkówki 
– I Memoriał Danuty 

Fryszkowskiej w Radomiu 

Najmłodsze zawodniczki sekcji 
piłki siatkowej GLKS Nadarzyn  
z roczników 2005 - 2006 wzięły udział  
w Ogólnopolskim Turnieju Mini-
-siatkówki – I Memoriale Danuty 
Fryszkowskiej w Radomiu w dniach 
30.09-2.10.2016 r. Zawody toczy-
ły się w rywalizacji „trójek”. GLKS 
Nadarzyn I zajął II miejsce, a GLKS 

II, IV lokatę. Trzeci zespół z Nada-
rzyna uplasował się na 9 miejscu. 
Z sukcesami (dobrze się przy tym 

bawiąc) grają nasze młode siatkarki  
w praskiej lidze dwójek, gdzie ponad 
50 z zespołów z 23 klubów podzielo-
no na 7 lig.

Młodziczki
Młodziczki GLKS-u przygotowują-

ce się do startu w lidze wygrały tur-
niej w Błoniu, gdzie co warto pod-
kreślić rywalizowały z koleżankami 
1-2 lata starszymi.

Juniorki 
Najstarsza drużyna nadarzyńskiej 

sekcji piłki siatkowej złożona głów-
nie z dziewcząt z rocznika 2001 roz-
poczęła rozgrywki II Mazowieckiej 
Ligi Juniorek. Dla młodych siatkarek 

 - piłka siatkowa

grających normalnie w I lidze kadetek 
miał to być „poligon doświadczalny”. 
Jednak po 5 spotkaniach z trzema 
zwycięstwami (odniesionymi po nie-
samowitej i dramatycznej walce) na-
sze Gimnazjalistki zajmują II miejsce 
w tabeli i zachowują realne szanse na 
awans do fazy play – off.

Dobrą wiadomość otrzymaliśmy 
również z siedziby Polskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa 
Sportu. Dziewczęta z rocznika 2003, 
czyli I klasa sportowa nadarzyńskie-
go Gimnazjum zakwalifikowała się 
do ostatniej rekrutacji do Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych. I ma realne 
szanse na przystąpienie do tego elitar-
nego programu zajmującego się szko-
leniem siatkarskich talentów.

Dariusz Zwoliński -trener

Młodziczki z trenerem Damianem Krzemińskim.

Uczestniczki memoriału w Radomiu.

Juniorki w akcji.



10 (211) październik 2016 33

Wiadomości Nadarzyńskie

Sekcja Strzelecko – Obronna Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. 
zaprasza na teeningi, które odbywają 
się pod okiem instruktora w świetlicy 
NOK w Rozalinie co dwa tygodnie  
w środy w godz. 17.30 - 19.30. 
Organizowane są zawody gminne  

z Kpn i Ppn dla dorosłych, juniorów 
i dla uczniów szkół podstawowych  
z tereny Gminy Nadarzyn.

11 września odbyły się zawody 
gminne w pojedynkach „O Puchar 
Dyrektora GOS” i strzeleckie z Ppn 
do tarcz.
Klasyfikacja drużynowa:
1. Koło SSO w Rozalinie
2. Koło SSO w Wolicy
3. Koło SSO w Młochowie
Klasyfikacja indywidualna z Ppn;
W kategorii seniorzy:
1. Mirosław Kalisiewicz – 43 pkt
2. Marek Misiak – 42 pkt
3. Konstanty Krutewicz – 42 pkt
W kategorii seniorki;
1. Daria Krutewicz – 6pkt
W kategorii juniorki:
1. Anna Latoszek - 26pkt.

Marzena Latoszek

Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny 

Adam Kostecki (na fot. drugi z lewej) 
wywalczył awans do I Grand Prix Pol-
ski Żaczek i Żaków zajmując II miej-
sce w Wojewódzkim Turnieju Kwa-
lifikacyjnym. W grze finałowej uległ  
w piątym secie na przewagi z grającym 
bardzo dobrze przeciwnikiem. Bardzo 
wysokie IV miejsce wśród chłopców 

- tenis stołowy

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO GLKS NADARZYN 
ZAPRASZA KIBICÓW NA MECZE W HALI W NADARZYNIE

EKSTRAKLASA:
25.11. g. 17:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - SKTS Sochaczew
10.12. g. 16:00 GLKS SCANIA Nadarzyn - UKS CHROBRY Międzyzdroje

I LIGA:
12.11.g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - IKTS NOTEĆ Inowrocław 
10.12.g. 16:00 GLKS SCANIA II Nadarzyn - STELLA NIECHAN Gniezno

zajął Filip Frankowski (na fot. pierwszy 
z prawej strony), a V miejsce w dziew-
czynkach przypadło Oldze Zawadzkiej. 
Eliminacje wojewódzkie - Wojewódz-
ki Turniej Kwalifikacyjny rozegrano  
w hali sportowej Fundacji Primus,  
z której na co dzień korzysta UKS Lu-
pus Kabaty Warszawa. Turniej zaszczy-
cili obecnością Rafał Miastowski zastęp-
ca burmistrza dzielnicy Ursynów oraz 
Magdalena Bogusławska prezes Funda-
cji Primus. Zawody współfinansowało 
m.st. Warszawa.                           GLKS

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej 

w Ruścu oraz LKS Orzeł 
zapraszają 
dziewcząta 

oraz chłopców
 na zajęcia piłki ręcznej, 
które będą odbywały się 
w poniedziałki i środy 
w sali gimnastycznej 

SP Rusiec (ul. Osiedlowa 72)

Serdecznie zapraszamy. 

Sekcja strzelcko - obronna 
Gminnego Ośrodka Sportu

11 września 2016 r. - uczestnicy gminnych zawodów.

Fot. arch. sekcji

Fot. arch. sekcji
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 2 października byliśmy w Skułach 
(gmina Żabia Wola) na II Biegu Stra-
żackim. Piękna letnia wręcz pogoda 
sprawiła, że impreza biegowa była 
bardzo udana. Organizatorzy zadbali, 
aby dzieci się nie nudziły. Ogromną 
popularnością cieszył się dmuchany 
zamek i ściana wspinaczkowa. Furorę 
zrobił także mechaniczny byk, które-
go można było „ujeżdżać”.

W biegu na 1000 m 3 miejsce zajęła 
Amelia Szmaglik. 

8 października byliśmy w Łomian-
kach na biegach przełajowych w Lesie 
Kampinoskim. Tym razem pogoda 
nie dopisała, temperatura wynosiła  
8 stopni i podczas całej imprezy siąpił 
deszcz. Organizatorzy zadbali o cie-
płą herbatę i posiłek. Można było się 
ogrzać i zjeść kiełbaski przy ognisku. 
Biegi odbywały się w różnych kate-
goriach wiekowych, ale organizatorzy 
zawodów postanowili, nie dzielić na 
dziewczynki i chłopców. Na 800 m 
Amelia Szmaglik nie dała szans niko-

 - sekcja biegowa

Sportowy Nadarzyn – Sport to najlepsza zabawa
Od początku września na terenie Gminy Nadarzyn realizowana jest nowa inicjatywa GLKS Nadarzyn skierowana do 

dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat, współfinansowana ze środków Fundacji PZU.
W ramach projektu odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone w 6 sekcjach, przez wykwalifikowaną kadrę 

instruktorsko – trenerską GLKS Nadarzyn. Dodatkowo dla uczestników projektu organizowane są: zajęcia na basenie,
zajęcia fitness, zajęcia z fizjoterapeutą, wycieczki rowerowe po terenie Gminy Nadarzyn, zawody sportowe.
W ciągu miesiąca trwania „Sportowego Nadarzyna” zorganizowaliśmy ponadto: turniej sprawności fizycznej dla uczniów 

Szkół Podstawowych (fot. uczestników poniżej), zawody piłki siatkowej dla uczniów szkół Gimnazjalnych, otwarte lekcje 
pokazowe w nadarzyńskich placówkach oświatowych. Projekt zakończy się pod koniec czerwca 2017 roku. 

Drodzy Rodzice!!!
Jeśli chcecie by Wasza pociecha spędziła aktywnie czas po lekcjach oraz nauczyła się współdziałać 

w grupie już dziś zapraszamy na nasze zajęcia. Szczegóły na plakacie na stronie 35 WN.

Damian Krzemiński - Koordynator projektu

mu i wygrała pokonując wszystkich 
startujących w biegu. 
Nikola Omen na 200 m, zajęła 3 miej-
sce pokonując wielu chłopców.

Startowali też: Oleńka Niska, Wikto-
ria Niska, Eliza Niska, Amelia Omen, 
Emilia Omen, Zosia Stelmaszyk, Basia 

Boczar, Ewa Boczar, Anita Mlekicka  
i Kacper Szustak.
GRATULUJĘ!!!
Dziękuję! Rodzicom za pomoc z dowozem 

dzieci na zawody.

Jacek Nowocień - Trener i opiekun sekcji 
biegowej GLKS Nadarzyn 

Fot. arch. sekcji

Fot. arch. GLKS

Nasi zawodnicy po zmaganiach w Łomiankach.
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 - piłka koszykowa
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
 1.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.

2.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

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

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

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

Zapraszamy na mecze II ligii 
koszykówki mężczyzn.

II liga - mecze GLKS Nadarzyn 
we własnej hali (przy ul. Sitarskich 4).
- 5 listopada GLKS Nadarzyn – 
MUKS Piaseczno, 
- 26 listopada GLKS Nadarzyn – KS 
Legion Legionowo
- 3 grudnia – GLKS Nadarzyn – 
MUKS Hutnik Warszawa
- 14 stycznia 2017 r. – GLKS Nada-
rzyn –Legia Warszawa 
- 28 stycznia 207 r.  –GLKS Nada-
rzyn – KS Pułaski Warka
Wszystkie ww. mecze rozpoczy-

nają się o godz. 18.00

23 listopada br. o godz. 19.00 
- mecz Pucharu Polski 

GLKS Nadarzyn – Stomil Olsztyn



Wiadomości Nadarzyńskie

10 (211) październik 201636


