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

Inwestycje gminne 

Otwarcie nowego skrzydła 
Szkoły Podstawowej w Ruś-
cu już wkrótce. 4 września wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego 
2017/2018 będzie ono uroczyście 
oddane do użytkowania dla dzieci  
i młodzieży. 

Obecnie trwa montaż nowych me-
bli, dostarczane są pomoce dydak-
tyczne oraz montowany jest sprzęt 
komputerowy (fot. pracowni komputero-
wej obok). 

W ostatnich dniach sierpnia dostar-
czony zostanie również nowy sprzęt 
sportowy. 

Łączny koszt wyposażenia nowej 
części to ponad 300.000 zł. 

Ponadto trwają tu prace związane  
z przystosowaniem sal na potrzeby 
oddziałów przedszkolnych. 

Całość, wraz z oddaną dwa lata 
temu, w I etapie, częścią szkoły 
kosztowała ponad 30 mln zł. Po-
wierzchnia użytkowa całego kom-
pleksu wynosi 10770,81m2 (nowa 
część 4960,81 m2, oddana w 2015 r. 
część 5810 m2).

Przypomnijmy, że w części dy-
daktycznej nowego skrzydła 
znajduje się 10 sal lekcyjnych  
z zapleczem, w tym pracownia kom-
puterowa, dwie świetlice, szatnie. 
Podobnie jak w części oddanej trzy 
lata temu znajdują się tu przestronne  
i jasne korytarze z naświetleniami. 

Wraz z nowocześnie wyposażoną 
halą widowiskowo - sportową na par-
terze znajdują się: szatnie połączone 
z łazienkami, pokój pierwszej po-
mocy, pokój trenera, pomieszczenia 

gospodarcze i magazyny; na piętrze 
jest: widownia (na ponad 400 miejsc 
siedzących), bufet, sala sportowa, sala 
ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe 
i sanitariaty. 

Powierznia hali widowiskwo - spor-
towej wynosi 1086,72 m2. Górna sala 

Kompleks oświatowy w Ruścu

ma 131,16 m2, sala ćwiczeń z parkie-
tem i drabinkami 79,98 m2. 

Przy kompleksie boisk Orlik, znaj-
dującym się w bezpośrednim sąsiedz-
twie szkoły, z myślą o poszerzeniu 
bazy na potrzeby zajęć sportowych 
powstała bieżnia oraz skocznia do 
skoku w dal.

 W budynku funkcjonuje system 
zarządzania budynkiem BMS, który 
poprzez czujniki temperatury będące  
w salach będzie automatycznie ste-

rował centralnym ogrzewaniem  
i wentylacją mechaniczną. Kom-
pleks jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ponad-
to w nowej części powstały, z myślą 
o Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci  
i Osób Niepełnosprawnych „Szla-
kiem Tęczy” (mającym siedzibę na te-
renie Gminy Nadarzyn i obejmującymi 
pieczę nad dziećmi oraz osobami niepeł-
nosprawnymi z naszej gminy), dwie sale 
do rehabilitacji wraz z zapleczem.

Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzy-
stanie energii” LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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Zakończyły się prace związane z bu-
dową chodnika przy ul. Przejazdowej 
oraz Turystycznej do Warszawskiej  
w Nadarzynie (fot.poniżej). 

Na ukończeniu są prace związane  
z przebudową ulicy Słonecznej  
w Młochowie. Natomiast prace zwią-
zane z budową chodnika przy ul. 
Górnej w Ruścu potrwają do końca 
września. 
 W trakcie prac odbiorowych jest bu-
dowa oświetlenia przy ul. Turystycz-
nej w Nadarzynie, ul. Poziomkowej 
w Starej Wsi oraz ul. Konwaliowej  

Wokół budynku powstały parkingi, chod-
niki (wyznaczono w sumie 160 miejsc po-
stojowych i dwa specjalne dla autobusów 
oraz 68 miejsc dla rowerów). Na wewnętrz-
nym dziedzińcu znajduje się również plac 
zabaw dla najmłodszych uczniów. 

Drogi, chodniki, 
oświetlenie

Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie, gdzie m.in. przeprowadzona była 
modernizacja zabawek oraz renowacja podłoża.

Fot. powyżej: Strzeniówka - nowe lampy przy ul. Konwaliowej. 
Fot. obok: Stara Wieś - oświetlenie przy ul. Poziomkowej.

Fundamenty pod salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kostowcu.
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w Strzeniówce. 
Ponadto zostały wytyczo-

ne w terenie roboty związane  
z budową oświetlenia przy ul. Cisowej 
w Kajetanach. Planowo, prace zakoń-
czyć się mają do 30 października br. 
Na ukończeniu są prace związane 

z corocznymi remontami placówek 
oświatowych (o których szczegółowo 
pisaliśmy w lipcowym numerze WN.) 
Wydatkowano na to niemal 600 tys 
zł. Ponadto w Szkole Podstawowej  
w Kostowcu trwają prace związane  
z budową sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem (fot. na poprzedniej stronie). 
Zostały zakończone prace remon-

towe związane z odnowieniem-
posadzek w Ośrodku Zdrowia  
w Młochowie. 
Trwają prace budowlane ciągu pie-

szo-rowerowego przy drodze powia-
towej, ul. Brzozowa w Walendowie 
(termin realizacji 30 września br).
Udostępniono dla mieszkańców plac 

zabaw w Krakowianach (fot. na okładce).
W ostatnim czasie utwardzono de-

struktem asfaltowym ul. Głogową  
w Starej Wsi oraz ul. Cygańską w Wo-
licy. Rozpoczęły się prace projektowe 
dotyczące budowy nakładki bitumicz-
nej ul. Winogronowej w Rozalinie. 
Termin zakończenia robót związanych 
z budową nawierzchni 30 listopada br.

Świetlica w Parolach
Obecnie świetlica jest meblowana. 

Mieszkańcy już moga korzystać z boiska 
i placu zabaw przy świetlicy.
27 sierpnia br. będzie miało miejsce 

jej uroczyste otwarcie. 
Dokumentacja projektowa 

w trakcie realizacji 
Opracowywana jest obecnie doku-

mentacja projektowa na: 
- wykonanie kompleksowej doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej 
dla zamierzenia budowlanego pn.: 
Adaptacja istniejącego Pałacu i Ofi-
cyny w zespole pałacowo-parkowym 
w Młochowie, (złożony wniosek  
o wydanie pozwolenia na budowę)
- wykonanie dokumentacji rozbudo-

wy oczyszczalni ścieków w Walendo-
wie (na etapie uzgodnień, termin re-
alizacji do dnia 31.12.2017 r.).

Postępowania do ogłoszenia 
w najbliższym czasie :

- rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie (planowany termin realiza-
cji prac budowlanych 30 czerwca 2018 r.),
- rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Młochowie (planowany termin realiza-

Tereny rekreacyjne w Wolicy
Przy ul. Oliwkowej w Wolicy ruszyły prace związane z budową boiska. Przypo-

mnijmy, że w tym miejscu w przyszłości powstać ma także przedszkole, świetli-
ca oraz plac zabaw. 

Wolica, ul. Oliwkowa. Z prawej Jacek Żukowski Radny Gminy Nadarzyn na placu budowy 
Planowany termin zakończenia prac 27 września br.

Ul. Głogowa w Starej Wsi.

Chodnik w Ruścu przy ul. Górnej.

cji prac budowlanych 30 czerwca 2018 r.),
- zaprojektowanie i budowa siłowni ze-
wnętrznej w Walendowie 

- przebudowa dróg: ul. Dzikiej Róży 
Strzeniówka, ul.Czereśniowa Szamoty, ul. 
Kozaków Szamoty, ul. Pastelowa Wolica.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica - II 
etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, w formie pożyczki w kwocie 2.692.466,00 
zł, słownie złotych do: dwa miliony sześćset dzie-
więćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 
złotych 00/100

Kanalizacja
 

Trwają prace kanalizacyjne w Wolicy, 
obecnie wykonywane są prace przy 
ulicach Przyleśnej oraz Pastelowej 
(fot. obok). Na ukończeniu są roboty 
kanalizacyjne w Rozalinie. 

Ścieżki rowerowe w Gminie Nadarzyn 
Władze gminy 10 sierpnia br. zorganizowały spotkanie dotyczące powstają-

cych na terenie gminy ścieżek rowerowych. W niemal dwugodzinnej dyskusji 
uczestniczyli Sołtysi, reprezentanci wykonawców, projektant ścieżek oraz pra-
cownicy urzędu. Wójt apelował do wykonawców o możliwie jak największe 
zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców. Przedstawił również wyko-
nawcom zastrzeżenia, które pojawiły się na tym etapie budowy. Wykonawcy 
przyjęli zgłoszone uwagi i zapewnili, że prace będą przebiegały terminowo. 
Jednocześnie poprosili mieszkańców o jeszcze trochę cierpliwości.

Obecnie prowadzone są prace związane z powstaniem ścieżek dla jednośla-
dów na odcinku Rozalin, Młochów, Rusiec, Kajetany. Trwają prace na ul. Osie-
dlowej, Górnej, Agrestowej w Ruścu.

Jesli chodzi o budowę ścieżek rowerowych na odcinku: Nadarzyn - Strzeniów-
ka, Kajetany - Walendów obecnie trwają prace Nad Utratą w Walendowie, na ul. 
Pruszkowskiej w Nadarzynie, na ul. Błońskiej w Nadarzynie.

Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem:
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogo-
wym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn Okres realizacji: 14.01.2016 - 31.05.2018 Realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki  

i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przy ul. Błońskiej w Nadarzynie (na wysokości targowiska) rozpoczęły się prace związane z budową przejścia dla 
pieszych. Sprawa budowy bezpiecznego przejścia w tym miejscu była poruszana przez mieszkańców wielokrotnie, po-
stulował o to radny Tomasz Siwa. Ulica Błońska jest drogą wojewódzką, aby więc przystąpić do realizacji tego zadania, 
Gmina musiała uzyskać zgodę Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po spełnieniu oczekiwań Zarządcy drogi  
i uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń, Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji. Wg zapewnień wykonawcy robót 
Firmy FAL-BRUK od 1 września będzie można korzystać z przejścia dla pieszych. Przy okazji zostaną zmodernizowane 
elementy odwodnienia drogi.

Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Błońskiej w Nadarzynie 

Referat Inwestycji 

Ścieżka w Walendowie



8 (221) sierpień 2017 7

Wiadomości Nadarzyńskie

REALIZACJA PROJEKTU „ROZBUDOWA 
ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ  

W AGLOMERACJI NADARZYN”
Informujemy, że 10 sierpnia br. został rozstrzygnięty przetarg na roboty bu-

dowlane w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Z wyłonionym wykonawcą 
zostanie wkrótce podpisana umowa. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy zadania:
ZADANIE 1 obejmuje budowę na ul. Szyszkowej i Żółwińskiej systemu sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej z przepompownią ścieków 
na działce nr 2108 w terenie zielonym przy ulicy Szyszkowej wraz z instalacją 
elektryczną zasilania przepompowni. 
Elementy projektu zagospodarowania: 
o kanały główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne prowadzone pod terenowo, 
o studzienki kanalizacyjne stanowiące uzbrojenie projektowanej sieci kanaliza-
cyjnej, 
o przewody ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz 
instalacją elektryczną zasilającą oraz studniami betonowymi czyszczakowymi  
i zaworową 
o sumaryczna długość kanału pcv dz200-L=1655,8m 
o sumaryczna długość kanału pe dz200-L=57,5m 
o sumaryczna długość przewodu PEHD110-L=1227m 
ZADANIE 2 obejmuje budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitar-

nej wraz z przyłączami oraz odcinka rurociągu tłoczonego w ul. Tulipanowej, 
Karmelowej oraz Granicznej o poniższych parametrach technicznych: 
o kolektor O 200 mm PVC-U-446,50 m 
o przyłącza kanalizacyjne O 160mm PVC – U –15 szt. 
o studzienki betonowe O 1200 mm – 16 szt. 
o studzienki z PCV 425 mm – 16 szt. 
o rurociąg tłoczony O 90 PE – 181,0 m 
o pompownia ścieków O 1200 mm – 1 szt. 
o studzienka połączeniowa O 1200 mm – 1 szt. 
o trójniki 200/160mm – 2szt. 
ZADANIE 3 obejmuje budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitar-

nej wraz z przyłączami oraz odcinka rurociągu tłoczonego w ul. Babiego Lata  
o poniższych parametrach technicznych: 
o kolektor O 200 mm PVC-U- 343,00 m 
o przyłącza kanalizacyjne O 160mmm PVC – U – 13 szt. 
o studzienki betonowe O 1200 mm – 15 szt. 
o studzienki z PCV 425 mm – 13 szt. 
o rurociąg tłoczony O 90 PE – 357,0 m 
o pompownia ścieków O 1200 mm – 1 szt. 
o studzienka wyłączeniowa O 1200 mm – 1 szt. 
Wykonawcy zostaną wprowadzeni w teren na początku września br. Zgodnie  

z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu do dn. 
30 kwietnia 2017 r. mają zostać wykonane zaplanowane roboty budowlane.

Katarzyna Dombska, 
kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych

REALIZACJA 
PROJEKTU 

„OZE w GMINIE 
NADARZYN”

Szanowni Państwo, do końca sierpnia 
2017 roku zostanie ogłoszony prze-
targ nieograniczony na wykonanie 
instalacji zaplanowanych w projekcie: 
kolektory słoneczne na 2, 3 i 4 ab-
sorbery, panele fotowoltaiczne 3kW 
i 5kW oraz pompy ciepła do cwu  
i pompy ciepła do co.
Podajemy planowane terminy realiza-
cji projektu:
- rozstrzygnięcie przetargu w drugiej 
połowie września,
-  podpisanie umowy z wyłonionym 
wykonawcą do końca września (chyba 
że będą protesty innych oferentów, co 
przedłuży procedurę wyboru),
- po podpisaniu umowy z wykonawcą 
mieszkańcy uczestniczący w projek-
cie będą mieć 14–dniowy termin na 
wpłatę wkładu własnego (przewidu-
jemy, że będzie to koniec września – 
początek października br.),
- w październiku wizje lokalne w każ-
dym gospodarstwie domowym zgło-
szonym do projektu i sprawdzenie 
możliwości montażu instalacji pod 
względem wykonalności technicznej,
- przygotowanie projektów wykonaw-
czych i zgłoszeń/pozwoleń na budo-
wę do 30.11.2017r.,
- po uzyskaniu zgody Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie realizacja 
robót (w zależności od pogody) do 
końca kwietnia 2018 roku.

Katarzyna Dombska, 
kierownik Referatu 

ds. funduszy zewnętrznych

Projekt realizowany w ramach Osi Prioryteto-
wej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyj-
ną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 
- typ projektów „Infrastruktura do produkcji 
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” 

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020.Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach 
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 z dnia 31 maja 2017 roku
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Zapraszamy 
na 

wystawę 
„Wołyń 1943. 

Wołają z grobów, których 
nie ma”

W Nadarzynie ekspozycję obejrzeć będzie 
można w dniach 19 - 29 września 2017 r. 

(plac przy UG Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24)

Gmina Nadarzyn bierze udział w projekcie prezentacji 
wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” na terenie poszczególnych gmin powiatu 
pruszkowskiego. Zapraszamy Państwa na wystawę opowiadającą historię wielkiej tragedii, która 
wydarzyła się na Kresach II Rzeczpospolitej. Złożyły się na nią dramat dwóch okupacji, nara-
stająca groza wojenna, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów. Latem 1943 
roku na Wołyniu i Małopolsce wschodniej doszło do zaplanowanej przez ukraińskie organizacje 
nacjonalistyczne UPA i OUN akcji ludobójstwa na ludności polskiej. Według szacunków histo-
ryków w Rzezi wołyńskiej mogło zginąć nawet 60 tysięcy osób, a wliczając mordy dokonane na 
terenie Małopolski od 100 do 130 tysięcy Polaków - starców, dorosłych i dzieci, choć są to tylko 
dane przybliżone. Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział IPN, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy 
jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka Gorczyca z IPN. Dodatkowe relacje świadków hi-
storii razem z materiałami ikonograficznymi oraz katalogiem towarzyszącym wystawie zobaczyć 
można na stronie www.zbrodniawolynska.pl. 

Wystawa pokazywana będzie także w Piastowie (16 VIII-4 IX), Michałowicach 
(5 IX-19 IX), Nadarzynie (19 IX-29 IX) oraz Raszynie (1 X-14 X).

Wystawy w Nadarzynie przy Placu Poniatowskiego
Zapraszamy do oglądania wystaw, które prezentowane będą w najbliższym czasie 
na nadarzyńskim rynku (przy Placu Poniatowskiego, od strony Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury). Obecnie prezentowana jest ekspozycja przygotowana 
przez Muzeum Powstania Warszawskiego dotycząca Powstania Warszawskiego, 

kolejna poświęcona będzie działalności harcerzy z Nadarzyńskiego 
Szczepu WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych przez ostatni rok. 

 
Referat Promocji  UG Nadarzyn 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać 
świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.
Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasił-

kowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi do-

kumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  

w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-

mentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-

mentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja o terminie składania 
wniosków 500+ na okres 2017/2018

Informacja o terminie składania wniosków ze świadczeń 
rodzinnych na okres 2017/2018

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 
listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego rok

Informacja o terminie składania wniosków 
z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustale-
nie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia  
1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego 
roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymagany-

mi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia  
31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia na-
stępnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaga-

nymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 
ostatniego dnia lutego następnego roku.                                                                                                        GOPS Nadarzyn 
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Prokuratura Okręgowa w War-
szawie umorzyła kolejne śledztwo 
w sprawie rzekomego niedopeł-
nienia obowiązków służbowych 
i przekroczenia uprawnień. Tym 
razem bezpodstawny donos doty-
czył budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rusiec oraz Mło-
chów-Żabieniec. Zdaniem proku-
ratury wójt gminy Nadarzyn, jego 
zastępca oraz kierownik referatu 
Inwestycji w okresie od 11 lutego 
2013 roku do 29 lipca 2014 roku 
nie tylko nie działali na szkodę 
gminy, ale – jak to w uzasadnieniu 
ujął prokurator - „uznać należy, iż 
motywacją tych decyzji była troska  
o interes majątkowy zamawiające-
go – gminy Nadarzyn”.

Różnica między troską o prawi-
dłowe funkcjonowanie samorządu,  
a uporczywym nękaniem jest taka, 
jak między doniesieniem popartym 
dowodami, a wyssanymi z palca bred-
niami. Opisywaliśmy już parokrotnie 
przykłady umorzeń bezpodstawnych 
donosów (w majowym i czerwcowym 
numerze Wiadomości Nadarzyńskich 
z tego roku). Autorami tych „rewe-
lacji” stale są te same osoby. Autorzy 
„uprzejmych” doniesień polityczną 
rzeczywistość ze szczytów władzy 
przenoszą na nadarzyński grunt. Oso-
by te nie kierują się interesem gminy,  
a walką polityczną i chęcią objęcia 
władzy w gminie. Znamienne jest tak-
że, że autorem wielu bezpodstawnych 
donosów jest mieszkaniec podający 
się za dziennikarza obywatelskiego. 
Niejednokrotnie informuje on na 
swojej stronie o wszczęciu jakiegoś 
śledztwa wcześniej niż sam zaintere-
sowany dowiaduje się o tym drogą ofi-
cjalną. Redaktor portalu chętnie pisze 
o wszczęciu postępowania. Sugeruje, 
że skoro prokuratura coś wyjaśnia, 
to muszą być nieprawidłowości. Fakt 
umorzenia postępowania z powodu 
bezpodstawnego donosu skrupulatnie 
przemilcza. Czyżby ten podający się za 
dziennikarza obywatelskiego mieszka-
niec celowo wprowadzał czytelników 
w błąd i nimi manipulował?

Fakty są takie, że kolejny donos po 

wnikliwym śledztwie prokuratury oka-
zał się bezpodstawny. 9 sierpnia tego 
roku Prokuratura Okręgowa w War-
szawie postanowiła umorzyć śledztwo 
wszczęte na podstawie doniesienia. 
Było ono pochodną kontroli przepro-
wadzonej przez stołeczną Delegaturę 
Najwyższej Izby Kontroli, a dotyczy-
ło między innymi „Budowy kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Rusiec, 
ulice Osiedlowa, Kwitnąca, Sezamko-
wa oraz Młochów-Żabieniec gmina 
Nadarzyn”. Jako, że wątków donosu 
było wiele prokurator zdecydował 
się wydzielić wątki i kolejno je wyja-
śniać. W zakresie budowy kanalizacji 
sanitarnej autor donosu wskazywał na 
odmowę odbioru wykonanych przez 
wykonawcę prac pomimo rozpoczę-
cia ich eksploatacji oraz bezpodstawne 
zaniechanie zapłaty części wynagro-
dzenia i działanie na szkodę interesu 
publicznego.

Śledztwo wykazało, że 3 lutego 
2011 roku Gmina Nadarzyn podpi-
sała umowę z wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawcą. Miał on wy-
konać budowę kanalizacji sanitarnej 
w Ruścu oraz Młochowie-Żabieńcu. 
Termin wykonania prac ustalono na 
16 maja 2012 roku. Aneksem został 
on wydłużony do 30 maja 2013 roku. 
Prace realizowane były w częściach  
i odbierane częściowymi protokołami 
odbioru. Jednocześnie gmina zgła-
szała usterki w realizowanych pra-
cach. W piśmie z 23 kwietnia 2013 
roku wykonawca zgłosił zakończenie 
zleconych robót. Gmina w piśmie  
z 2 maja 2013 roku wskazała, że obję-
te umową prace nie zostały ukończo-
ne i wskazała zakres w jakim wyma-
gają one uzupełnienia. Wykonawca 
zobowiązał się do usunięcia wskaza-
nych usterek, a następnie w pismach 
z 20 i 22 maja 2013 roku poinformo-
wał o ich usunięciu i wezwał Gminę 
do odbioru końcowego wykonanego 
zlecenia. Przedstawiciele gminy od-
mówili odbioru prac, gdyż usterki  
i wady nie zostały usunięte. Wykonaw-
ca 28 maja dokonał jednostronnego 
odbioru prac. Ważność i skuteczność 
tego dokumentu jest kwestionowana 
przez gminę. Z uwagi na przekrocze-

nie terminu realizacji inwestycji, któ-
ra przez gminę nie została odebrana, 
samorząd rozpoczął naliczanie kar 
umownych. Ich wysokość na dzień 
ogłoszenia upadłości wykonawcy 
wynosiła 563.362,80 zł. Dodatkowo 
gmina zleciła biegłemu wykonanie 
kosztorysu, zgodnie z którym koszt 
usunięcia usterek i wad inwestycji 
oszacowano na 2.230.022,28 zł. Po 
dokonaniu częściowych odbiorów, 
pomimo sukcesywnie naprawianych 
usterek gmina rozpoczęła eksploata-
cję instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W tej sprawie toczy się odrębna spra-
wa cywilnoprawna między gminą,  
a wykonawcą. Spór dotyczy tego czy 
wykonawcy przysługuje nieopłacona 
część wynagrodzenia (za nieodebraną  
z powodu usterek pracę) oraz czy gmina 
mogła naliczać kary umowne.

Po wyjaśnieniu tych kwestii pro-
wadzący sprawę prokurator zde-
cydował się umorzyć śledztwo.  
W uzasadnieniu napisał, że „ze zgro-
madzonego materiału dowodowego nie 
wynika, by decyzja w przedmiocie roz-
poczęcia eksploatacji wykonanej insta-
lacji kanalizacyjnej, jak również decyzja  
o naliczeniu kar umownych wykonawcy 
i zakwestionowaniu wymagalności czę-
ści jego wynagrodzenia, zastała podjęta 
z naruszeniem prawa. 

Przeciwnie, uznać należy, iż mo-
tywacją tych decyzji była troska  
o interes majątkowy zamawiające-
go – gminy Nadarzyn, przy jedno-
czesnym przekonaniu o ich słusz-
ności. Nie może być przy tym 
mowy o jakiejkolwiek szkodzie 
lub uszczerbku, jakiego w konse-
kwencji tych uchybień miałby do-
znać interes publiczny.”

Konsekwencje wysyłania bezpod-
stawnych donosów nie ograniczają 
się jedynie do szargania wizerunku 
władz gminy, urzędników czy tworze-
nia obrazu źle zarządzanej jednostki 
samorządowej. Dziesiątki bezpod-
stawnych donosów paraliżują pracę 
prokuratur i innych organów kontrol-
nych. Ich pracownicy zamiast wyjaśniać 
kłamliwe pomówienia mogliby zająć się 
rzeczywistymi problemami.

red

Kanalizacja w Ruścu – samorząd wykazał 
się troską o interes gminy Nadarzyn
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Twoja krew może 
uratować komuś życie

Zachęcamy do honorowego oddawania krwi. 
W Nadarzynie najbliższa akcja odbędzie 

się 3 września br. pod siedzibą OSP Nadarzyn 
(ul. Warszawska 15) 

w godzinach 9:00-13:00.

Plan akcji krwiodawstwa w woj. mazowieckim na stronie:
http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Według policyjnych statystyk na te-
renie naszej gminy liczba kradzieży 
z włamaniem pozostaje na stałym 
poziomie. Podczas ubiegłorocznych 
wakacji były cztery kradzieże z wła-
maniem, w tym roku o jedno wię-
cej. Straż gminna i policja ostrzegają  
i informują jak uchronić swój mają-
tek przed złodziejami. Pamiętać nale-
ży, że do kradzieży z włamaniami do 
domów dochodzi nie tylko w okresie 
wakacji, ferii czy świąt, które sprzyjają 
wyjazdom. Z informacji straży gmin-
nej wynika, że do włamań do domów 
dochodzi o różnych porach (niekiedy 
mimo obecności domowników). Pa-
miętajmy, to złodziej nas pilnuje, nie 
my złodzieja. Źródłem informacji  
o naszej nieobecności w domu mogą 
być zdjęcia publikowane przez nas na 
portalach społecznościowych. Fotka 
z wakacji na Facebooku z dopiskiem 
„jeszcze tydzień błogiego lenistwa” 
może wzbudzić nie tylko zazdrość 
znajomych, ale i zainteresowanie 
przestępcy. Złodziejowi wystarczy 
chwila naszej nieuwagi. Spuszczenie 
z oka bagażu, pozostawienie nieza-
mkniętych na klucz drzwi. To nic, 

Jak uniknąć kradzieży
że jesteśmy w domu. Nieproszony 
„gość” może niepostrzeżenie wejść 
i ukraść to, co znajdzie przy wejściu. 

- W 2016 roku odnotowaliśmy  
w okresie lipiec-sierpień: 5 kradzieży, 
4 kradzieże z włamaniem (2 włamania 
do domów, jedno na budowie drogi 
S8, jedno do magazynu), nie odnoto-
wano rozbojów ani pobić – informu-
je oficer prasowy KPP w Pruszkowie 
podkom. Karolina Kańka. - W analo-
gicznym okresie bieżącego roku od-
notowaliśmy 6 kradzieży, 5 kradzieży 
z włamaniem (3 do domów, jedną do 
opuszczonego warsztatu, jedną na te-
renie budowy drogi S8), nie odnoto-
wano rozbojów ani pobić.

Pamiętajmy, dobry sąsiad to skarb  
i najlepsza bezpłatna ochrona. Po-
wiadommy go o planach urlopowych, 
poprośmy aby zwrócił szczególną 
uwagę na mieszkanie podczas na-
szej nieobecności. Uprzedzajmy gdy 
planujemy dostarczenie czy zabranie 
mebli, rowerów czy innych sprzętów. 
Rzucenie okiem na to co dzieje się za 
płotem, to żaden problem dla osoby, 
która mieszka w pobliżu. Zostawmy 
także swój numer telefonu. Gdyby 

działo się coś niecodziennego, sąsiad 
zawsze może zadzwonić i powiado-
mić o nietypowym wydarzeniu. 

Co może paść łupem złodziei? 
Praktycznie wszystko: od pieniędzy, 
biżuterii, zegarków czy dzieł sztuki 
poprzez sprzęt elektroniczny aż po 
perfumy, markowe kosmetyki, alko-
hole, a nawet ubrania. Złodziei nie 
ogranicza fantazja, a jedynie, czas 
działania oraz ewentualne zabezpie-
czenia… Konsekwencją włamań są 
również uszkodzenia, zniszczenia 
mienia (np. meble, drzwi, okna). 

- W 2017 roku w okresie wakacji 
zatrzymano jedną osobę - sprawcę 
kradzieży oraz trzy osoby do włamań, 
które miały miejsce w ubiegłym roku 
– wyjaśnia podkom. Karolina Kańka.

Chociaż liczba włamań 
utrzymuje się w gminie na 

stałym poziomie warto zacho-
wać czujność, a o swoich po-
dejrzeniach informować KP 

w Nadarzynie pod nr 
tel. 22-729-81-77 lub 997 

oraz funkcjonariuszy Straży 
Gminnej tel. 22 720 08 67. 

red.

Pani

Bożenie Chojeckiej 
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia z powodu 

śmierci 

Męża 
składają 

Dyrektor i Pracownicy 

Publicznego Przedszkola 

w Wolicy
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Nasz tegoroczny obóz został zorga-
nizowany na początku lipca w Ośrod-
ku Harcerskim w Kostkowicach – na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej. Teren stanicy jest ogromny – 
obejmuje 13 hektarów sosnowego 
lasu. W tym roku zgrupowanie utwo-
rzyliśmy łącznie ze Szczepem im. I. 
J. Paderewskiego z Hufca Pruszków. 
Komendantką była dh. phm. Marta 
Kuczewska. 
W skład całego zgrupowania wcho-

dziło 5 podobozów, które łączyła 
obrzędowość „Hollywood”. Przed 
obozem nasz Szczep zakupił nowe 
namioty, które bardzo dobrze słu-

żyły harcerzom. Wszyscy uczestnicy 
zgrupowania korzystali z bliskiego 
sąsiedztwa zalewu i przy dobrej po-
godzie kąpali się pod czujnym okiem 

dwóch ratowników (w tym dh. Kac-
pra Bieńkowskiego, członka naszej 
kadry). Podobozy spotykały się na 
integrację, jeździły razem na wy-
cieczki (Ogrodzieniec, gród na gó-
rze Birów), uczestniczyły wspólnie  
w dyskotece, Mszach polowych,  
w festiwalu piosenek autorskich,  
w ślubach obozowych i w biegu te-
renowym. Każdy obóz zorganizował 
sportową olimpiadę. Nasze zuchy  
i harcerze na początku obozu wzięły 
udział w akcji pt. „Kręci mnie bez-
pieczeństwo nad wodą”, przeprowa-
dzonej przez strażaków z Zawiercia. 
Medialne doniesienia o tym szkoleniu 

można znaleźć pod linkiem:
http://itvregion.pl/2017/07/05/za-

wiercie-bezpieczny-wypoczynek-nad-
-woda/

Zdjęcia z całego obozu można oglą-
dać na stronie: http://hal2017kost-
kowice.blogspot.com/

Kolonia zuchowa przemieniła się  
w wytwórnię filmową pod nazwą 
„Las Andżeles” i starała się w trakcie 
obozu zdobyć scenariusze od Walta 
Disneya. Zuchy poznawały histo-
rię kina, miały zajęcia ze scenografii  
i produkowały własne nieme filmy. Był 
oczywiście również czas na odpoczy-
nek, na gry sportowe i wycieczki po 
okolicy (np. na skałę „Wielbłąd”). Nasi 
chłopcy spróbowali też sił w pionierce 
i wykonali „meble obozowe”.

Obóz harcerski przebiegał pod na-
zwą „Wilcza Szkoła Filmowa”,  ko-
mendantką była dh. pwd. Anna 
Murzynowska. Każdego dnia, przy 
pomocy różnych filmów, kadra 
wprowadzała uczestników w tajni-
ki poszczególnych technik i zagad-
nień harcerskich. Harcerze uczyli się 
m.in. budowy szałasów i sposobów 
na przetrwanie w lesie, co z pewno-
ścią przydało im się podczas noco-
wania we własnoręcznie wykonanych 
szałasach. Poznawali również szyfry, 
alfabet Morse’a. Nie zabrakło kuch-
ni polowych i pieczenia podpłomy-
ków. Ponadto harcerze mieli dzień 
obozowicza, podczas którego mieli 
możliwość przejąć obowiązki kadry. 
Wielkim wyzwaniem  okazała się być  
wędrówka z ciężkimi plecakami do 
Żarek, gdzie noc spędzona pod na-
miotami dała się wszystkim we znaki 
z powodu ulewnego deszczu. 
Podczas obozu odbyło się wiele waż-

nych harcerskich uroczystości: m.in. 
przyrzeczenia harcerskie i  przejście 
najstarszych zuchów do drużyny 
„Wilków”. 
Bardzo ważnym wydarzeniem było 

złożenie zobowiązania instruktor-
skiego przez dh. Annę Murzynow-
ską, która w ten sposób powiększyła 
grono instruktorów ZHP w naszym 
Szczepie.

Nadarzyński Szczep WATAHA 
im. Żołnierzy Wyklętych 

Harcerska akcja letnia 2017 – Kostkowice

Harcerze starsi na wycieczce – pod zamkiem w Mirowie.
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Nasi harcerze starsi byli uczestnika-
mi obozu pod nazwą „Baker Street”, 
którego wygląd był stylizowany na 
Londyn. Harcerze w czasie pionier-
ki zbudowali wspaniałą wartownię, 
wyglądającą jak londyńska budka 
telefoniczna oraz stojący na środku 
placu apelowego Big Ben z zegarem 
oraz masztem. Tematyka obozu na-
wiązywała do postaci Sherlocka Hol-
mesa, w związku z czym uczestnicy 
mieli za zadanie rozwiązywać różne 
zagadki. Obozowicze podjęli wyzwa-
nie i wyruszyli na wyprawę z Żarek, 
przez Mirów i Bobolice w stronę bazy  
w Kostkowicach (20 km). Druga wy-
prawa prowadziła przez górę Zborów 
do skały Okiennik Wielki w Skarży-
cach. Harcerze starsi na pewno na 
długo zapamiętają nocleg pod wiata-
mi blisko Okiennika. Niestety, także 
i im dał się we znaki nocny deszcz. 
Komendantem obozu był dh. pwd. 
Piotr Lewandowski.

1 sierpnia 1944
 – pamiętamy!

 Tak jak w poprzednich latach,  
1 sierpnia zorganizowaliśmy obchody 
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Na nadarzyńskim ryn-
ku stawili się harcerze i zuchy oraz 
mieszkańcy, w tym rodziny z dzieć-
mi. Uczciliśmy 73 rocznicę wybuchu 
Powstania uroczystym apelem (fot. 
poniżej), odśpiewaniem hymnu oraz 
tak, jak cała Polska – minutą ciszy  
o godzinie 17.00. Został przedsta-
wiony również krótki rys historycz-
ny na temat działań powstańczych  
w pierwszych dniach Powstania na 
naszym terenie.

Swoją obecnością zaszczycił nas 
mjr. Henryk Filipski – nasz komba-
tant. Na koniec odbyło się wspólne 
śpiewanie powstańczych piosenek. 
Dobrze, że również na terenie naszej 
gminy jest tak wielu ludzi pragnących 
kultywować całymi rodzinami pamięć 
o wspaniałych, choć jakże trudnych 
kartach naszej historii.

Serdecznie zapraszamy na nasze 
stoisko podczas dożynek, które 
odbędą się 3 września na stadio-
nie w Nadarzynie. Będzie można 
zobaczyć nasz apel na rozpoczę-
cie roku, porozmawiać o zbiór-
kach oraz napić się dobrej kawy  

i zjeść pyszne słodkości.   

                      

 Dh. Magdalena Pawlica

Zuchy przed swoim obozem.

Wciąganie flagi na maszt podczas apelu 
w obozie Impeesy.

W uczczeniu pamięci Powstańców bra-
li udział także strażacy - ochotnicy z OSP 
Nadarzyn oraz przedstwiciele samorządu 
lokalnego, powiatowego oraz lokalnego 
stowarzyszenia. 

Fot. na okładce WN: symboliczną wią-
zankę w Miejscu Pamięci Narodowej przy 
Pl.Poniatowskiego składają, w środku Ja-
nusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn oraz 
Radni Andrzej Pietrzak (z lewej) i Tomasz 
Siwa.

Materiał filmowy z uroczystego apelu na 
iTVNadarzyn. 

Informujemy o zmianie terminu 
zbiórek drużyny harcerskiej Wilki. 

Będą odbywać się w tym roku 
w soboty, o godzinie 10.00
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O Ś W I A T A

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

w Nadarzynie ul. Żółwińska 41; 
tel. 22 739 90 96 

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

Pani

Barbarze Chijek
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia z powodu 

śmierci 

Syna
składają 

Dyrektor i Pracownicy 
Gminnego Ogniska 

Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”

Powiodła się gminna inicjatywa 
utworzenia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gminie Nadarzyn. Dzięki 
zaangażowaniu i poparciu mieszkań-
ców, uczniowie dwóch klas pierw-
szych nowopowstałej placówki naukę 
rozpoczną we wrześniu. Do pierw-
szego publicznego ogólniaka w gmi-
nie zostało przyjętych 37 chętnych.

Samorząd w pierwszej połowie 
2016 roku wystąpił do władz po-
wiatowych z inicjatywą utworzenia 
liceum publicznego na terenie gminy 
Nadarzyn. Mieszkańcy niejednokrot-
nie zgłaszali potrzebę powstania na 
terenie Gminy pierwszego publicz-
nego liceum ogólnokształcącego. Re-
forma oświaty, która między innymi 
zakłada likwidację szkół gimnazjal-
nych okazała się sprzyjającym czasem 
do realizacji tej potrzeby. Zwłaszcza, 
że gmina posiada odpowiednią bazę 
lokalową oraz możliwości, aby pod-

jąć to wyzwanie. Dodatkowo za po-
wstaniem szkoły średniej przemawiał 
fakt, że jako jedna z nielicznych gmin 
w Polsce mamy dodatni przyrost na-
turalny.

Po długich negocjacjach ze Sta-
rostwem powiatowym w Pruszko-
wie udało się placówkę powołać do 
życia. Nieprzecenioną rolę miało  
w tym ogromne zaangażowanie 
mieszkańców, którzy stworzyli komi-
tet społeczny „Inicjatywa dla utwo-
rzenia Liceum Ogólnokształcącego  
w Nadarzynie”. Jego członkowie ze-
brali przeszło 3 tysiące podpisów 
mieszkańców popierających po-
wstanie ogólniaka na terenie gminy.  
W inicjatywę włączyli się również 
radni powiatowi przychylni tej idei. 
Wspólnymi siłami udało się zebrać 
wszystkie niezbędne pozwolenia, 
spełnić konieczne warunki i utworzyć 
pierwszą w gminie publiczną szkołę 

średnią.
Pojawiły się również obawy, doty-

czące powołania nowej placówki. Czy 
będą chętni, jaki będzie reprezento-
wała sobą poziom, czy absolwenci 
będą mieli równe szanse co młodzież 
z Pruszkowa czy Warszawy w dosta-
niu się na studia oraz czy w gminie 
potrzebna jest szkoła średnia ogólno-
kształcąca a nie przykładowo szkoła 
zasadnicza?

Minęło parę miesięcy i na niektóre 
z pytań możemy już odpowiedzieć. 
Po akcjach promocyjnych placówki, 
plakatach i banerach, dniach otwar-
tych do szkoły zaczęły spływać doku-
menty aplikacyjne zainteresowanych 
uczniów. Kryteria spełniło 37 chęt-
nych, jednak w chwili składania nu-
meru proces rekrutacji nie był jeszcze 
zakończony. Wiadomo już jednak, że 
powstaną dwie pierwsze klasy liceum 
ogólnokształcącego. Można zatem 
uznać, że była potrzeba stworzenia 
takiej szkoły. Co do poziomu i kon-
kurencyjności absolwentów musimy 
poczekać do wyniku pierwszych ma-
tur i ilości studentów z pierwszego 
rocznika szkoły.

Wszystkim uczniom, kadrze na-
uczycielskiej oraz wszystkim pracow-
nikom placówki życzymy wielu suk-
cesów.

red.

Startują dwie klasy pierwsze ogólniaka
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja 

Ze zdziwieniem przeczytałem infor-
mację opublikowaną już w tydzień po 
uroczystości „Relacja obchodów 73 
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego”. W zajmującym ledwie parę 
linijek tekście zamieszczonym na plot-
karsko-hejterskim portalu znalazło się 
między innymi zdanie: „Był apel, hymn 
oraz symboliczne złożenie kwiatów pod 
pomnikiem księcia Józefa Poniatowskie-
go (…)”. Wiem o placu Poniatowskiego 
w Nadarzynie, ale żeby książę marszałka 
z cokołu zrzucił… tego nie wiedziałem. 
Takie rzeczy mili Państwo tylko na „je-
dynej rzetelnej” stronie zatem „Dzięku-
jemy Panie Redaktorze, gdyby nie Pan, 
to byśmy o tym dziwie nie wiedzieli”.
Jeśli jeszcze mogę zrozumieć, że dwóch 

Józefów mogło się Redaktorowi pomylić, 
to nie chce się wierzyć, że poplątał się ksią-
żę z marszałkiem. Jednak w pomieszanie 
postaci Poniatowskiego i Piłsudskiego 
uwierzyć jest mi trudno. Zwłaszcza, że 
Redaktor tak swój patriotyzm i umiło-
wanie historii podkreśla. Ktoś litościwie 
wytknął mu błąd i jeszcze tego samego 
dnia w tekście popiersie marszałka Pił-
sudskiego wróciło na swój cokół. Skoro 
już tego błędu poprawiać nie muszę, to 
zwrócę tylko uwagę, że wbrew temu, co 
napisał Redaktor harcerze uroczystości 
upamiętniające godzinę „W” zorganizo-
wali trzeci raz (w 2015, 2016 i 2017 roku), 
a nie „od zeszłego roku” – jak dezinfor-
muje Redaktor.
Przyznaję, że podobało mi się podejście 

harcerzy do uczczenia 73 rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Zadbali  
o to, aby w programie znalazły się nie 
tylko obowiązkowe elementy jak apel, 
odśpiewanie hymnu czy minuta ciszy.  
W piękny sposób pokazali, że historia po-
winna łączyć, a nie dzielić i że nie jest ona 
niczyją własnością. Odczytali fragment 
tekstu pana uważającego się za gminnego 
historyka. Myślę, że co najwyżej entuzja-
sty historii zabarwionej subiektywnym 
punktem widzenia. W każdym razie 
przygotowanie i poprowadzenie przez 
harcerzy uroczystości było bezbłędne. 
Dodatkową atrakcją, która spodobała się 
mieszkańcom i może w przyszłości zo-
stanie rozwinięta było wspólne odśpiewa-
nie piosenek powstańczych.
Tradycyjnie, Malkontent nie omieszkał 

skrytykować wszystkiego, co nie zosta-
ło przygotowane przez stowarzyszenie, 

które On popiera. Zatem targanie pana 
majora marszobiegiem w chwycie pod 
ramiona zostało przemilczane. Tymcza-
sem zebrani widzieli dwójkę pędzących 
spóźnionych już osób trzymających 
pod pachy kombatanta. Co nie oszu-
kujmy się nie wyglądało jak elegancka 
pomoc w dojściu na miejsce apelu. 
Do tego już sam niemiłosierny upał 
panujący tego dnia… Przecież można 
było wcześniej wyjść na uroczystość  
i oszczędzić seniorowi biegu w upale na 
plac Poniatowskiego.
Gdyby nie najmądrzejszy i najrzetel-

niejszy Redaktor nie wiedzielibyśmy, 
że Indonezja była tak dalece zaanga-
żowana w walkę podczas Powstania 
Warszawskiego i co równie ważne 
ma związki z Nadarzynem. Wysta-
wę „Mieszkańcy Nadarzyna i okolic  
w Powstaniu Warszawskim” zaprezen-
towało Stowarzyszenie Przyjaciół Gmi-
ny Nadarzyn. Ekspozycja przybliża hi-
storię mieszkańców Gminy Nadarzyn 
biorących udział w Powstaniu. Wśród 
zdjęć z wystawy obok rysunków po-
wstańców dumnie powiewa czerwono 
– biała flaga Indonezji. Niestety mimo 
dociekliwego przestudiowania treści wy-
stawy próżno szukać jaką rolę podczas 
Powstania Warszawskiego odegrała In-
donezja i co miała wspólnego z Nada-
rzynem! Może to tylko zwykła – niezwy-
kła pomyłka?
Tak jak czytamy od lewej do prawej 

od góry do dołu tak też wieszamy flagę 
biała na górze czerwona na dole. W pio-
nie lewa biała, prawa czerwona. Patrioci 
powinni to wiedzieć. Zatem dziękujemy 
Panu Ryszardowi, Panu Redaktorowi  
i Stowarzyszeniu. Szkoda tylko, że u in-
nych źdźbło w oku widzicie, a u siebie 
nie dostrzegacie belki. Żałuję, że insta-
lując naprawdę ciekawą wystawę nikt  
z Państwa nawet przez moment nie za-
stanowił się co robi. Wieszać narodową 
flagę odwrotnie! Wstyd szanowni Pań-
stwo i hańba. Zwłaszcza, że tyle się awan-
turujecie, krwi psujecie, tyle krytykujecie 
innych. Czego chcecie uczyć młodzież? 
Ignorancji, bylejakości, pozoranctwa? 
Tak to niestety jest, łatwo oceniać czyjąś 
pracę i komuś wytykać błędy. Trudniej 
coś zrobić samemu, a ten kto coś robi 
czasem się myli. Wynieście z tego naukę  
i tak jak jesteście tolerancyjni do wła-
snych potknięć, łaskawszym okiem 

patrzcie również na cudze. Co by było, 
gdyby to pracownicy gminy odwrot-
nie zawiesili flagę, albo pomylili nazwę 
postaci z popiersia? Jak zareagowałby 
Malkontent, gdyby za Redaktorem „Dy-
rekcja Dróg” pracownicy urzędu pisali 
przez „u”? Domyślam się, że z winnych 
darł by żywcem pasy skóry. 
Trudno mówić, że są to błahe błędy, 

wynikające z pośpiechu czy przejęzy-
czenia. Odwrotne zawieszenie flagi na-
rodowej zdecydowanie nie należy do 
nieistotnych, banalnych czy trywialnych 
pomyłek. To jest czyn niedopuszczalny!!! 
Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiceprezesem 
SPGN (Stowarzyszenie Przyjaciół Gmi-
ny Nadarzyn) jest radna gminna pani 
Jach, która składała na sesji rady apel 
dotyczący plenerowych wystaw patrio-
tycznych organizowanych przez SPGN 
na terenie placu Poniatowskiego. Klub 
gminnych radnych, do którego należy 
pani Jach sugeruje, że gmina sprzeciwia 
się uczczeniu ofiar Zbrodni Katyńskiej, 
a stowarzyszenie, do którego radna na-
leży odwrotnie wiesza narodową flagę. 
Wstydu Państwo nie macie. Najłatwiej 
jest uprzeć się, żeby wystawy rozstawiać 
na placu Poniatowskiego. Gmina tam 
ustawiła wystawę, Stowarzyszenie po-
stawi drugą i skrawek zieleni zagospoda-
rujemy do ostatniego milimetra i źdźbła 
trawy. Tymczasem więcej dobrego da-
łaby wystawa w parku w Młochowie 
albo tablice rozstawione przed szkołą. 
Tyle w gminie placówek oświatowych. 
Młodzież idąca czy wracająca ze szkoły 
mogłaby zapoznać się z treścią wystawy. 
Mogłaby ona być punktem wyjściowym 
do ciekawej lekcji historii. Po co upierać 
się przy sadzeniu kolejnych dębów pa-
mięci na placu Poniatowskiego. Dęby 
te można posadzić w miejscowościach,  
z którymi byli związani upamiętniani bo-
haterowie. Nie ograniczajmy życia kul-
turowego czy pamięci historycznej do 
jednego miejsca w gminie. To tak jakby-
śmy uznali, że wystarczy jedna świetlica 
w centrum Nadarzyna, a wszyscy miesz-
kańcy mogą sobie do niej dojechać.
Jeśli wszystkie informacje z tego por-
talu są równie rzetelne i obiektywne to 
rozumiem dlaczego gmina stale musi 
coś prostować, wyjaśniać i tłumaczyć. Z 
letnio jesiennymi życzeniami optymizmu  
i życzliwości 

AntyMalkontent.



Wiadomości Nadarzyńskie

8 (221) sierpień 201716

6 sierpnia 2017 r., w święto Prze-
mienienia Pańskiego z kościoła  
pw. Świętego Ducha w Warszawie, 
z kolebki polskiego pielgrzymo-
wania, wyruszyła 306 Warszawska 
Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. 
Jest nazywana również „Pielgrzym-
ką Matką” albowiem z niej wyrastają 
inne pielgrzymki. Z samej Warszawy 
w dniach 5 i 6 sierpnia wyszło pięć 
pielgrzymek skupiających łącznie 
około 15 tys. pątników. Wszystkie 
pielgrzymki podążały w tym samym 
kierunku i w tym samym celu. Naj-
większą z nich, bo liczącą około 6.200 
pątników, była 306 WPP, zwana rów-
nież paulińską, z racji prowadzenia 
przez ojców paulinów. Pielgrzymka 
warszawska wyruszyła po Mszy św. 
o godz. 6.00, której przewodniczył 
biskup pomocniczy archidiecezji war-
szawskiej Piotr Jarecki. Podczas Mszy 
św., przed wyjściem pielgrzymki po-
wiedział, że głównym problemem 
z jakim boryka się w tej chwili Pol-
ska, jest wewnętrzne skłócenie, brak 
poszanowania godności człowieka  
i nieumiejętność przebaczenia sobie 
nawzajem. Dlatego zaznaczył, iż in-
tencją tegorocznego pielgrzymowa-
nia powinno być także to, żebyśmy 
zrozumieli, że naszą ostateczną oj-
czyzną nie jest ziemia, tylko niebo. 
Dalej hierarcha mówił: „Można po-
wiedzieć, że ponieważ chwieje się na-
sza wiara w życie wieczne, to i nasza 
ziemska ojczyzna źle wygląda. Tyle 
niesprawiedliwości, tyle krzywd, tyle 
nierówności, tyle zawiści, tyle niena-
wiści, tyle wojen - dlatego, że za słabo 
i za mało wierzymy w naszą niebieską, 
chwalebną, uwielbioną ojczyznę, któ-
rą ukazał nam Jezus Chrystus. Modlę 
się, byście wrócili z tej pielgrzymki 
umocnieni w miłości Chrystusowej. 
Wtedy będziemy autentycznymi apo-
stołami, świadkami Pana”.

Tegorocznym kierownikiem na-
szej pielgrzymki był o. Marek Tom-
czyk, przeor klasztoru OO. Paulinów  
w Warszawie, który zapraszając na 
pielgrzymi szlak ogłosił motto 306 
WPP, a są nim słowa: „MARYJA NA-
SZĄ KRÓLOWĄ”.  Hasło to nawią-

Pielgrzymi z Nadarzyna
Refleksje na temat 306 Warszawskiej Pieszej 

Pielgrzymki (6 - 14 sierpnia 2017 r.) 

zuje do obchodzonego w bieżącym 
roku jubileuszu 300-lecia Koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

Jak zaznaczył o. Przewodnik: 
„Podczas tegorocznej pielgrzymki 
pragniemy wielbić Boga za wielkie 
rzeczy jakie uczynił przez wstawien-
nictwo Matki Bożej Jasnogórskiej  
w historii naszej Ojczyzny oraz każdego  
z nas. Jesteśmy dumni z naszej Mat-
ki i Królowej. My również chcemy 
stawać się Żywą Koroną Maryi”. 
Ojciec Tomczyk wskazał również, 
że ponieważ pielgrzymujemy w roku 
setnej rocznicy objawień Matki Bożej  
w Fatimie to: „Pragniemy także za-
dośćuczynić prośbom Matki Bożej 
z Fatimy” wypełniając skierowane 
przez Matkę Bożą prośby o codzien-
ne odmawianie różańca, ofiarowanie 
się za grzeszników i czynienie ofiary 
oraz uczestnictwo w nabożeństwach 
do Jej Niepokalanego Serca.

Nasza nadarzyńska grupa wyruszyła 
na trasę również 6 sierpnia po mszy 
św. w parafialnym kościele pod we-
zwaniem św. Klemensa w Nadarzy-
nie. Pobłogosławieni na drogę przez 
księdza proboszcza połączyliśmy się 
z 306 WPP na postoju w Magdalen-
ce, włączając się w szeregi grupy 11. 
Po drodze do Magdalenki tradycyjnie 
nawiedziliśmy siostry ze zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  
w Walendowie i Derdach. W tym 

roku grupie 11 przewodniczyli o. Da-
riusz Nowicki oraz o. Szymon Zaufal, 
a pomagali im ks. Józef  Stachera, któ-
ry obchodzi w tym roku 25 lecie świę-
ceń kapłańskich oraz kleryk pauliński 
Jakub.  

Program pielgrzymki realizowaliśmy 
w rytmie dziewięciodniowej nowen-
ny, odprawiając rekolekcje w liczącej 
blisko 270 km drodze z Warszawy do 
Częstochowy.

Zanieśliśmy na Jasną Górę, do na-
szej Królowej duchowe dary: mo-
dlitwę, pokutę, umartwienia i na-
wrócenie. Wśród własnych intencji 
nieśliśmy z sobą intencje pielgrzy-
mów duchowych, intencje naszych 
bliskich i znajomych, które zostały 
nam polecone, intencje gospodarzy, 
którzy nas gościli, a także w duchowej 
łączności z ojcem św. Franciszkiem  
i całym Kościołem Powszechnym 
modlitwą obejmowaliśmy trudne 
sprawy Polski, Świata i Kościoła.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, każ-
dego dnia poza modlitwą i śpiewem 
był czas na formację osobistą, cze-
mu miały służyć konferencje autor-
stwa:  ks. Janusza Królikowskiego, ks. 
Krzysztofa  Pawliny i ks. Dominika 
Chmielewskiego. 

I tak, dzięki konferencjom  przy-
gotowanym przez ks. Prof. Janusza 
Królikowskiego poznaliśmy historię 
rozwoju kultu Matki Bożej oraz jej 
znaczenie w historii Polski i Pola-
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ków,  historię obrazu – ikony Czarnej 
Madonny z Jasnej Góry. Wreszcie hi-
storię ogłoszenia Matki Bożej królo-
wą Polski, poprzez opis objawienia, 
którego doznał włoski jezuita, mi-
styk i misjonarz o. Juliusz Mancinelli.  
W Neapolu 14 sierpnia 1608 roku 
Matka Boża wyznała ojcu Mancinelli, 
że chce aby nazywać ją Królową Pol-
ski. W powtórnym objawieniu w Kra-
kowie o. Mancinelli usłyszał: „Jestem 
Królową Polski. Jestem Matką tego 
narodu, który jest mi bardzo drogi, 
więc wstawiaj się do mnie za nim i o 
pomyślność tej ziemi błagaj nieustan-
nie, a ja będę ci zawsze, tak jak teraz, 
miłościwa.” Zatem Matka Boża sama 
ogłosiła się Królową Polski i to poza 
granicami Polski, włoskiemu jezuicie, 
co jest odnotowane w archiwach wa-
tykańskich.

Dzięki konferencjom ks. prof. 
Krzysztofa Pawliny mogliśmy prze-
żyć pogłębioną refleksję na temat 
miejsca wiary w naszym codziennym 
życiu poprzez obecność w nim Jezu-
sa Chrystusa i Jego Matki. Cykl nosił 
tytuł „Maryja naszą Królową”  i skła-
dał się z dziewięciu części, z których 
każda ukazywała obecność Maryi  
w różnych wymiarach codziennego 
życia. Jednocześnie ks. Pawlina mówi 
o zagrożeniach dla naszej wiary i ro-
dziny, których źródłem jest współ-
czesny świat, jak je rozpoznać i jak się 
można przed nimi obronić. Dla ludzi 
wierzących, poważnie traktujących 
wiarę, orędownikiem i drogowska-
zem jest Matka Boga i nasza. Wszyst-
kim poszukującym  proponuję wysłu-
chać tych konferencji, (są dostępne 
na stronie paulini.com.pl w zakładce 
Archiwum Radia JG). Mam nadzieję, 
że będą przydatne do osobistego roz-
woju i wzrastania w wierze, a w kon-
sekwencji posłużą poprawie relacji  
w naszych rodzinach, w pracy,  
w świecie i w Kościele.

Następne konferencje przygoto-
wane przez ks. Dominika Chmie-
lewskiego nosiły wspólny tytuł „Od 
Przekleństwa do Błogosławieństwa” 
i składały się z pięciu prelekcji. Au-
tor omawia jak okropne cierpienia 
może spowodować w życiu osobi-
stym jak i rodzinnym przekleństwo. 
Słuchając tych rekolekcji, dowiedzie-
liśmy się między innymi o tym, jakie 
grzechy sprowadzają przekleństwo, 
usłyszeliśmy o siedmiu znakach dzia-
łania przekleństwa w życiu oraz jak 
pokutować i przepraszać za grzechy. 

Usłyszeliśmy również jak wielkie  
i dobroczynne znaczenie mają bło-
gosławieństwa, co zrobić aby wejść  
w błogosławieństwo, jak budować 
relacje z Panem Bogiem i je pielę-
gnować. Usłyszeliśmy w jaki sposób 
Bóg odpowiada na nasze modlitwy  
i prośby. Otrzymaliśmy radę, jak te 
odpowiedzi rozpoznać poprzez wsłu-
chanie się w słowo Boże, wsłuchanie 
w swoje wnętrze, jak odczytać odpo-
wiedź poprzez rozpoznanie różnych 
wydarzeń z naszego życia.

Na zakończenie tej refleksji poddaję 
pod rozwagę zrobienie własnego ra-
chunku sumienia w kontekście dekla-
rowanej wiary, a praktyki życia. Czy 
przypadkiem nie jest tak, że z jednej 
strony mówię jestem chrześcijaninem, 
jestem religijny, jestem nawet poboż-

ny, modlę się, uczestniczę w nabożeń-
stwach, w pielgrzymkach, ale mój styl 
życia zaprzecza temu i pokazuje, że 
nie mam z tym nic wspólnego.

Parafrazując słowa pieśni jaką śpie-
waliśmy na zakończenie każdego piel-
grzymkowego dnia można zanucić:

„Jaki był to czas, co darował co 
wziął

Czy mnie wyniósł pod niebo, czy 
zrzucił na dno

Jaki był ten czas, czy coś zmienił, 
czy nie

Czy był tylko nadzieją na dobre  
i złe.”

Pozdrawiam i zapraszam za rok 
na 307 WPP.

Pielgrzym z Nadarzyna
 Brat Ryszard 
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• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .
 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  

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

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

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

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

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

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

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

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

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

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

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

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

USŁUGI:
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska 
50, Rozalin; tel. 506 907 807
5 % filmowanie z powietrza jakość 4k
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k
10 % sesje ślubne z powietrza
5 % usługi dronem - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511 
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrau-
liczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
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5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 % 
imprezy okolicznościowe .   
• WHERE IS 24 Sp. z o. o. ul. Polna 21, 
Nadarzyn; www.whereis24.com przy użyciu kodu 
NADARZYN_24; 50% abonament premium 3M       
50% abonament premium 6M; 50% abonament 
premium 12M 
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% łącze 
internetowe 8/512;  8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn. 
Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 10%, 
serwis laptopów 5%.
• Majic Dekoracje,
Wykończenia, ul. Mszczonowska 59D, 
Nadarzyn, 10% farby dekoracyjne, farby antykorozyjne, 

lakiery i impregnaty do drewna, porady malarskie 100%.

• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5, 
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne; 10% 
przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admar-
budownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

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

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

Żaneta Wójtowicz - 
Referat Organizacyjny

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

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

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

• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska 95, 
Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy; 10 % siatki prze-
ciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne 
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara 
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., przyłą-
cza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace re-
montowo-wykończeniowe, budowa domów, pra-
ce ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci 
komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu 
komputerowego; 10% systemy monitoringu 
oraz systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

• 1.07.2017 r. Wyjazd do usunięcia zwalo-
nego konaru drzewa przy ulicy Sęcz-
kowej. 
• 2.07.2017 r. Wyjazd do pochylone-
go drzewa nad drogą w Starej Wsi. 
Również tego dnia, w godzinach 
wieczornych zostaliśmy zadyspono-
wani na ulicę Grodziską do kolizji 
samochodu osobowego. Działania 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia. Na miejscu obecna była 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków, 
Policja Nadarzyn oraz pogotowie 
energetyczne. 
• 3.07.2017 r. Wyjazd do przechylo-
nych i nadłamanych trzech drzew na 
posesję przy trasie Katowickiej. Na 
miejscu obecna drabina PSP Prusz-
ków, 4.07.2017 r. Wyjazd do pochylo-
nego na ul. Klonową drzewa. 
• 5.07.2017 r. Po południu udział  
w usunięciu powalonego drzewa na 
ulicy Lipowej w Rozalinie. Kilka go-
dzin później zostaliśmy zadysponowa-
ni do kolizji samochodu osobowego 
z ciężarowym na trasie Katowickiej. 
Na miejscu obecne były także: PSP 
Pruszków, policja Nadarzyn.
• 6.07.2017 r. Popołudniu wyjazd do 
palącej się altany na ogródkach dział-
kowych w Kajetanach. Na miejscu 
obecne PSP Pruszków. 
• 11.07.2017 r. Kilka minut przed po-
łudniem zostaliśmy zadysponowani 
do płonącego samochodu na terenie 
PTAK WARSAW EXPO. Po okrą-
żeniu wszystkich hal razem z PSP 

Pruszków, nie zlokalizowano zdarze-
nia. Przy wyjeździe okazało się, że za-
grzał się samochód, a osoby postron-
ne uznały to za pożar.
• 13.07.2017 r.  W tym dniu byliśmy dys-
ponowani dwukrotnie do powalonych 
drzew, najpierw na drodze krajowej  
nr 721, a później na ulicy Jagodowej  
w Rozalinie. W obu przypadkach 
drzxewa zostały usunięte przy pomo-
cy pił spalinowych.
• 14.07.2017 r. Wyjazd do usunię-
cia drzewa złamanego nad drogą  
w Woli Krakowiańskiej. 
• 15.07.2017 r. Wyjazd do zabezpie-
czenia imprezy na terenie Centrum 
Słuchu i Mowy. Zapoznanie osób 
chętnych ze sprzętem oraz z działal-
nością strażaków.
• 18.07.2017 r. Wyjazd do załączonej 
czujki dymowej na trasie katowickiej  
w halach magazynowych. Po spraw-
dzeniu terenu nie stwierdzono pożaru. 
• 21.07.2017 r. Zadysponowanie jed-
nostki do wypadku, jednak po kon-
sultacji z PSP wyjazd anulowano. 
• 22.07.2017 r. Wyjazd do usunięcia 
gniazda owadów w Walendowie. 
• 23.07.2017 r.  Tego dnia byliśmy 
dysponowani sześciokrotnie do po-
walonych drzew na terenie naszej 
gminy. Działania prowadziliśmy od 
godzin popołudniowych do późno-
wieczornych.
• 24.07.2017 r. Wyjazd zastępu do 
usunięcia powalonego drzewa na tere-
nie pl. Poniatowskiego w Nadarzynie. 

Tego dnia byliśmy dysponowani jesz-
cze dwukrotnie.  Przy ulicy Sitarskich, 
pomagaliśmy PSP Pruszków w usu-
nięciu nadłamanego drzewa. W trak-
cie działań dostaliśmy powiadomienie  
o wypadku drogowym na trasie Kato-
wickiej. Na miejscu obecne były tak-
że: PSP Pruszków, WRD Pruszków 
oraz Pogotowie ratunkowe.
• 25.07.2017 r. Wyjazd do usunięcia 
złamanego drzewa przy ulicy Magno-
lii.
• 26.07.2017 r. Wyjazd zastępu do 
samochodu, który dachował w ro-
wie na trasie Katowickiej. Zabezpie-
czenie miejsca zdarzenia, zakręcenie 
gazu w pojeździe. Na miejscu obecne 
były rózwnież PSP Pruszków, WRD 
Pruszków oraz Pogotowie ratunko-
we. 
• 27.07.2017 r. Wyjazd zastępu na 
ćwiczenia „Pożar lasu” na terenie 
nadleśnictwa Młochów. Zasilenie 
jednostek znajdujących się w głębi 
lasu. Na miejscu działań obecne były 
jednostki z Powiatu Pruszkowskiego 
oraz z powiatów sąsiadujących. Dzia-
łania prowadzone od godzin poran-
nych do późnopopołudniowych.
28.07.2017 r. Wyjazd do powalonej 
na ulicy Pruszkowskiej w Strzeniówce 
gałęzi. Następnie zostaliśmy zadys-
ponowani do wypadku na trasie S8, 
gdzie samochód osobowy uderzył  
w bariery. 

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn
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Wkrótce ruszy budowa kościoła  
w Ruścu. Poświęcenia terenu przy ul. 
Radarowej, na którym stanie świąty-
nia, dokonał metropolita warszawski 
kardynał Kazimierz Nycz. Tymcza-
sem mieszkańcy Starej Wsi poparli 
inicjatywę Parafii Rzymskokatolickiej 
Świętego Klemensa w Nadarzynie 
budowy Kościoła Parafialnego w ich 
miejscowości. Jednocześnie apelowali 
do starostwa pruszkowskiego o szyb-
kie i sprawne przekazanie działki pod 
budowę świątyni.

„Sprawa powstania nowej Parafii  
i miejsca modlitwy jest dla nas – 
mieszkańców Starej Wsi - niezwykle 
istotna – czytamy w piśmie podpisa-
nym przez mieszkańców Starej Wsi, 
a skierowanym do Starosty powia-
tu pruszkowskiego i Wójta Gminy 
Nadarzyn. - Wyrażamy gotowość 
wspomożenia budowy świątyni. Aby 

sformalizować nasze działania chce-
my w tym celu stworzyć Komitet 
Wsparcia Budowy Kościoła w Starej 
Wsi” – zapowiada inicjator akcji pan 
Bogdan Perzyna.

Tymczasem startuje budowa kościo-
ła w Ruścu. Skąd taki pomysł? Pa-
rafia Nadarzyn jest bardzo rozległa, 
przedzielona trasą szybkiego ruchu. 
Kościół w Nadarzynie ma już po-
nad 200 lat. Sama parafia liczy jesz-
cze więcej: została erygowana w 1453 
roku. Dawne czasy przywodzi na 
myśl drewniana dzwonnica z XVIII 
wieku. Na peryferiach parafii osiedla 
się coraz więcej ludzi. Stąd pomysł 
proboszcza, żeby – na terenie miej-
scowości Rusiec – stworzyć nowy 
ośrodek duszpasterski.

Uroczystą Mszę św. z okazji po-
święcenia placu przeznaczonego pod 

Dwa nowe kościoły w gminie
budowę tej świątyni poprowadził 
metropolita warszawski kard. Kazi-
mierz Nycz. Kardynał poświęcił tak-
że drewniany krzyż ustawiony przez 
mieszkańców gminy. Poinformował 
również, że patronem nowego ośrod-
ka duszpasterskiego w Ruścu będzie 
święty Jan Paweł II. Projekt kościoła 
przygotowała pracownia Decor.

red.
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System 
powiadamiania SMS 

Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy, 

że 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 papie-

rowej 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

Związane drutem 
szczenięta porzucone 

w Młochowie 
Przebywająca przejazdem na terenie 

naszej gminy pani Ludwika I. wróci-
ła do domu z przykrymi wspomnie-
niami i uratowanym szczeniakiem. 
„Zatrzymaliśmy się na parkingu, by 
odpocząć. Tam znaleźliśmy szcze-
niaka, którego udało nam się złapać. 
Myśleliśmy, że jest potrącony, bo cią-
gnął za sobą tylne łapki. Ale okazało 
się coś innego. Ludzie są okropni... 
Szczeniak miał związane tylne łapki 
grubym, stalowym drutem.” – czyta-
my w opublikowanym na FB poście. 
Pani Ludwika szukała ewentualnego 
rodzeństwa psiaka, jednak nie udało 
się jej znaleźć innych szczeniąt. Opi-
sała więc całe zdarzenie z apelem  
o przeszukanie okolicy, w której 
znalazła pieska. O znalezieniu po-
rzuconej i obwiązanej drutem suczki 
poinformowała również Urząd Gmi-
ny i Sołtysów Rozalina i Młochowa. 
Okazało się, że reakcja mieszkańców 
była błyskawiczna. Następnego dnia 
rano znaleziono kolejnego szczenia-

ka. Oba psiaki mają już nowych wła-
ścicieli. Suczka, której łapki związane 
były drutem trafiła do weterynarza. 
Nadal ma spuchnięte łapki i koniecz-
ne jest ich masowanie, aby pobudzić 
krążenie.
Szczenięta są bezpieczne, te-

raz szukamy właściciela suczki, 
która się oszczeniła. Jeśli ktoś  
z Mieszkańców jest w stanie 
wskazać osobę, która jest właści-
cielem tych zwierząt lub związa-
ła szczeniaka i porzuciła pieski  
w lesie prosimy o kontakt do 
Straży Gminnej, tel. 22 7200867.

Przypominamy, że przypadki zna-
lezienia bezdomnych, porzuconych 
zwierząt można zgłaszać do Straży 
Gminnej. Ponadto, aby ułatwić od-
nalezienie właściciela często ucieka-
jących pupili wszystkie przesłane do 
Urzędu Gminy informacje na ten 
temat umieszczane są na facebooku 
Referatu Promocji. Dzięki temu uda-
ło się już odnaleźć kilka zabubionych 
czworonogów.

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

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. Tel. 604 408 618

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

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

mile widziane panie. Tel. 512 117 975

Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną, 
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244

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

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

Rainbow. Tel. 502 337 965

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

fryzjerską. Tel. 606 132 233

Lokale do wynajęcia: tel. 601 213 055
- handlowo usługowy w centrum Falent 

(50m2 -ul. Z.Opackiego 15)
- biurowy 

(parter budynku mieszkalnego - 60 m2, ul. Lotnicza 41)

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego: 
mile widziane panie. Praca w godzianch 

popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany 
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli korepe-
tycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni kucharkę. 
Telefon 607-615-231
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

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

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

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

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

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

Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

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

Tel. 603 855 562

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

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

Sprzedam 2 fotele, tapicerka, schowki wym.1mx1m, stolik 
TV szklany, szafka pod TV, szafki kuchenne, pochłaniacz nad 

kuchenkę, firany 2 szt. szer. 7 m, stabilizator nowy prawa 
kostka roz.38. Tel 694 930 816 

Zatrudnię do warsztatu samochodowego w Wolicy 
elektro - mechanika, samodzielnego mechanika 

oraz pomoc mechanika samochodowego.
Tel 602 765 845, od pn-pn 8.00-17.00

ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży 
(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). 

Młochów, tel. 510 390 693

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej  
Tel. 505 367 915

Pranie wykładzin, tapicerki. 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... 

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

Internet: www.parafianadarzyn.pl, 

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

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

12.00, czwartki 15.00 – 17.00

Przewodnicząca Parafialnego Caritas  
- Stefania Łęcka Tel. 728 947 323

Po raz siódmy Parafia św. Klemensa  
w Nadarzynie była organizatorem obozu 
letniego w Starachowicach. 24 czerwca 
130 osobowa gromada dzieci, młodzie-
ży i wolontariuszy (kadry doświadczonej 
na wielu obozach) pod moją komendą 
ruszyła w Świętokrzyskie na wakacyjną 
przygodę. 

Wypoczynek był prowadzony „na spo-
sób” harcerski w Harcerskim Ośrodku 
Obozowym Lubianka. Zakwatero-
wanie w wojskowych namiotach, po-
dział na zastępy, całodobowe warty, 
służba w kuchni, apele, zbiórki dyscy-
plina,… wszystko po to, by był porzą-
dek, a jednocześnie urok koczowania  
w lesie. 

Pogoda - dosyć zmienna - pozwala-
ła jednak na przeprowadzenie wielu 
przygotowanych atrakcji – tegoroczna 
obrzędowość to Robin Hood. Naj-
pierw należało zapoznać się z zasadami 
obowiązującymi na obozie, urządzić się  
w namiotach, następnie przygotować 
miejsca do gier, zabaw, modlitwy, wyty-
czyć boiska, a później już tylko nieustan-
ny ruch od gwizdka na pobudkę do 
trąbki oznajmiającej ciszę nocną. „Hara-

taliśmy w gałę”, w siatę, w kosza, w ping-
-ponga, badmintona, strzelanie z łuku,  
z broni pneumatycznej, kajaki, no i plaża 
i kąpielisko, plaża i kąpielisko… 

Wszystko to przeplatane grami tereno-
wymi w „Lesie Sherwood”, wieczorny-
mi potańcówkami i śpiewankami oraz 
modlitwą. Przeprowadzona była rów-
nież „Robinhudjada” (olimpiada obozo-
wa) , turniej rycerski i quizy. 

W ciągu godziny zwiedziliśmy cały 
świat w Parku Miniatur w Krajnie – tu 
warto nadmienić, że tegoroczny obóz 
miał wydźwięk międzynarodowy, bo 
uczestnikami były również polskie dzieci 
z Chicago, Paryża, Sztokholmu, Tulonu 
i Kijowa; pielgrzymowaliśmy do klaszto-
rów na Świętym Krzyżu i do Wąchocka. 
Na koniec bardzo udany Festiwal Pio-
senki Obozowej. 

Pełni radości i łez rozstania zakończy-
liśmy tę niezwykła eskapadę 11 lipca po-
wrotem do Nadarzyna. 

Dziękujemy za wsparcie ks. Proboszczowi, 
władzom samorządowym Gminy i wszyst-

kim, który przyczynili się do zorganizowania 
tego wyjazdu.

Ks. Jarosław Kuśmierczyk

Z radością informujemy, że w lip-
cu 2017 roku Sakrament Chrztu 
przyjęli: Marcelina Zatorska,  
Adriana Łęcka, Aleksander Pudle-
wicz, Jan Zalewski, Joanna Bajerska, 
Zofia Możdżonek, Krzysztof  Parkita, 
Laura Paprocka, Maria Napiórkow-
ska.

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w lipcu 2017 roku zawarły na-
stępujące osoby:
Paweł Huzner – Karolina Święcka, 

Jacek Więch – Natasza Szymczak, 
Tomasz Stróżik – Agnieszka Sala-
mończyk, 
Kamil Szcześniak – Anna Zielińska,

Z przykrością informujemy, że  
w lipcu  2017 roku odeszli z naszej 
Parafii:
 śp. Daniel Madelski, śp. Stefan Sta-
warski, śp. Grzegorz Małuj, śp. Patryk 
Chijek, śp. Danuta Zalewska. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Pamiętajmy w modlitwach 
o zmarłych z naszych rodzin.

Obóz parafialny Lubianka 2017 Fundacja Kultury 
Informacyjnej 

oraz Przedszkole Jupik
zapraszają 

na Otwarte Spotkanie 
Czwartkowe

„Wspólne wychowywanie 
dziecka 

w domu i w przedszkolu”

Wykład wygłosi
mgr Katarzyna Król 
Spotkanie odbędzie się 

w dniu 7 września 
(czwartek) 2017 r.

 o godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym

 w Nadarzynie, 
ul. Wiśniowa 26

Wstęp wolny
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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
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej 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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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 

Proponujemy...
LIPOWSKA 
T., Łebkow-
ska I.: Nad 
r o d z i n n y m 
a l b u m e m . 
Teresa Li-
powska w 
rozmowach 
z Iloną Łeb-
kowską
Teresa Lipow-

ska, znana i lubiana aktorka teatralna 
i filmowa, artystka kabaretowa, nie-
zapomniany głos Teatru Polskiego 
Radia. Swoją rolą Barbary Mostowia-
kowej w serialu M jak miłość podbiła 
serca widzów w Polsce i za granicą. 
W serdecznych rozmowach z Iloną 
Łepkowską zaprasza czytelnika do 
swojego świata. 

BOCHUS K.: 
Czarny manu-
skrypt
Mroczny krymi-

nał rozgrywający 
się w latach 30. 
na niemieckim 
Pomorzu. Mia-
stem Marienwer-
der (Kwidzyn) 
wstrząsają krwa-
we morderstwa, których ofiarą padają 
księża z parafii sąsiadującej z katedrą 
i zamkiem krzyżackim. Tropy wio-
dą także do zamku w Marienburgu 
(Malborku). „Czarny manuskrypt” to 
intrygująca powieść z pogranicza kry-
minału noir, sztuki i zagadek historii.

GALLET L.: Kapitan Czart. 
Przygody Cyrana de Bergerac
Powieść z gatunku płaszcza i szpady. 

Wspaniała wartka akacja, wciągająca 

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 
fabuła, miłość i śmierć, intrygi i po-
rwania, więzienia i ucieczki, Cyganie  
i szlachta, stary Paryż i dawna Fran-
cja, wszystko to sprawia, że od powie-
ści po prostu trudno się oderwać. No 
i oczywiście tytułowa postać znako-
mitego francuskiego filozofa, pisarza, 
ale też awanturnika i szermierza Cyra-
na de Bergerac. 

SIGIEL R.: 
Pacyfik i jesz-
cze dalej
Paulina i Rafał, 

dwójka dobrze 
zapowiada j ą -
cych się oby-
wateli ustruk-
turyzowanego 
społeczeństwa, 
goniąc za marzeniami, zostawia 
wszystko i rusza przed siebie. Do-
okoła świata. Bez planu. Jak taka 
podróż ich zmieni? Czego nauczy  
o otaczającej rzeczywistości?

Del Arbol V.: Milion kropli
Trzymający w napięciu literacki thril-

ler, a zarazem pełna emocji opowieść 
o zdradzonych ideałach, wiecznej 
miłości, odwlekanej zemście i o tym, 
jak nieubłagany potrafi być los. To, 
co na początku wydawało się zemstą, 
okazuje się początkiem drogi, która 
prowadzi głównego bohatera w głąb 
rodzinnej, nieznanej dotąd przeszło-
ści. Mężczyzna odkrywa fascynującą 
historię swojego ojca, Elíasa Gila, bo-
hatera walki z faszyzmem, który jako 
młody inżynier wierzący w ideały re-
wolucji wyjechał z Asturii do ZSRR, 
gdzie został aresztowany i zesłany na 
straszliwą wyspę Nazino. Potem zaś 
stał się kluczową postacią najmrocz-
niejszych lat w dziejach Hiszpanii.

WITKIEWICZ 
M.: Czereśnie 
zawsze muszą 
być dwie
Najnowsza po-
wieść Magdale-
ny Witkiewicz to 
historia o tym, 
że nawet najbar-
dziej niepozor-
na decyzja wpływa na nasze życie,  
a przeszłość zawsze wybrzmiewa  
w teraźniejszości.

STACHNIAK E.: Bogini tańca
B r o n i s ł a -

wa Niżyń-
ska dorastała  
w cieniu bra-
ta. Choć oboje 
byli cudownymi 
dziećmi baletu, 
to jego okrzyk-
nięto legendą. 
Bogini tańca to 
wyjątkowa opo-

wieść o kobiecie, która dotarła na szczyt 
wbrew wszystkiemu i wszystkim. Na 
zdominowanej przez mężczyzn scenie 
osiągnęła pozycję, o jakiej inni mogli tylko 
marzyć. Jednak najtrudniejsze role odgry-
wa się czasem nie na scenie, a w życiu…. 
BOLTON S.: Blizna
Inteligentny thriller o złożonej, zwod-

niczej fabule. Akcja rozgrywa się  
w zamkniętym, wiejskim środowisku  
w oddalonej od świata niewielkiej osa-
dzie na południu Anglii. W roli głów-
nej obsadzona jest tu młoda wetery-
narz Clara Benning, która na własną 
rękę próbuje wyjaśnić przyczynę za-
gadkowych zgonów spowodowanych 
ukąszeniami węży.
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UWAGA!!!  
NOWE ZAJĘCIA 

W NOK
Destination Imagination 

– Oczyma 
Wyobraźni

Jest to największy na świecie pro-
gram dla dzieci i młodzieży skierowany na 
kreatywne rozwiązywanie problemów. Ma 
on na celu rozwijanie umiejętności myśle-
nia dywergencyjnego, zakładającego, że 
istnieje więcej niż jedna droga do rozwią-
zania problemu. Dzieci na zajęciach uczą 
się tworzenia innowacji, pracy zespołowej 
podczas rozwiązywania ekscytujących wy-

zwań, zarządzania czasem, zasobami ludz-
kimi, materiałami, finansami i pomysłami. 
Uczą się także umiejętności skutecznej ko-
munikacji i prezentacji wytworów własnej 
pracy i pracy zespołu. Destination Imagi-
nation (DI) jest największym na świecie 
programem dla dzieci i młodzieży zorien-
towanym na kreatywne rozwiązywanie 
problemów. Działa w 42 krajach, na sze-
ściu kontynentach, w 48 stanach USA oraz 
w kanadyjskich prowincjach. Daje możli-
wość odkrywania i wydobywania niezmie-
rzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. 
Jest też ekscytującą przygodą dla tych, któ-
rzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, 
zdolności i talenty. Program zachęca dzieci 
i młodzież do podejmowania procesu two-
rzenia – w oparciu o własne mocne strony. 
Pozwala odkryć różnorodne uzdolnienia, 
przełamywać bariery, kształtować moty-
wację wewnętrzną i zwiększać poczucie 
własnej wartości.

Uczestnicy programu:
• rozwijają kreatywność i myślenie kry-

tyczne,
• uczą się stosowania metod i narzędzi 

twórczego myślenia do rozwiązywania 
problemów w praktyce,

• rozwijają umiejętność współpracy w 
grupie, skutecznej komunikacji i prezen-
tacji/ autoprezentacji,

• kształcą umiejętności przywódcze,
• uczą się rozpoznawać, używać i roz-

wijać różnorodne własne umiejętności i 
zdolności,

• uczą się odwagi w myśleniu, podej-
mowania ryzyka, stawiania celów i wy-
trwałości w dążeniu do nich,

• uczą się samodzielności w myśleniu i 

Z cyklu „Teatrzyk 
w walizce”

17 września (niedziela) 
2017 r. o godz. 16.00 

zapraszamy 
na przedstawienie 

„SMOCZYSKO  
ZAMCZYSKO” 

w wykonaniu amatorskiej grupy 
teatralnej „Teatralnia”
 Stowarzyszenia K-40.

Autorka baśni i piosenek: Grażyna Siczek 
(mieszkanka Nadarzyna); reżyseria i muzy-
ka: Karolina Skrzyńska; występują: Krysty-
na  Budzaj, Ewa Fabjan, Irmina Kniat-Pol, 
Ligia Kosno-Gębka, Zbigniew Kozak, Wik-
toria Kulesza, Magdalena Kulisiewicz (miesz-
kanka Nadarzyna), Grażyna Siczek, Jolanta  
Sikorska.Spektakl trwa około godziny, adre-
sowany jest do dzieci od czterech lat do … 100.

Wstęp wolny

24 września (niedziela) 2017 r. o godz. 16.00 
zapraszamy rodziców z dziećmi (od pół roku do 6 r .ż.) 

na 

KONCERT GORDONOWSKI
 
Wykonawcy: Karolina Matuszkiewicz - skrzypce, suka biłgorajska; Dominik Frankiewicz - wiolon-
czela; Patryk Walczak - akordeon Katarzyna Płocińska - gordonowskie zabawy z melodią i rytmem, 
instrumenty perkusyjne. Aleksandra Tkaczyk - gordonowskie zabawy z melodią i rytmem, instrumenty 
perkusyjne.                                                                                                Wstęp wolny

działaniu, odpowiedzialności, tolerancji dla 
odmiennych pomysłów i poglądów,

• zyskują poczucie sprawstwa i ogromną 
satysfakcję ze swoich osiągnięć, zwiększają 
poczucie własnej wartości,

• nawiązują przyjaźnie i uczą się współ-
pracy z młodymi ludźmi z całego świata.

W programie odkrywane są często ”nie-
oszlifowane diamenty”, a dzieci o różno-
rodnych predyspozycjach stają się: techni-
kami, naukowcami, aktorami, analitykami, 
komikami, językoznawcami, muzykami... 
Wszystko po to, aby po latach uczestnictwa 
w programie być dojrzałymi, świadomie 
kształtującymi swoją przyszłość społeczną 
i zawodową – wartościowymi ludźmi.

Zajęcia mają na celu również przygoto-
wanie dzieci do udziału w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Kreatywności, która odbywa 
się na przełomie marca i kwietnia we Wro-
cławiu. Jest to ogromne wydarzenie, trwa-
jące cztery dni i gromadzące około dwóch 
tysięcy uczestników z Polski i całego świata.
Do tej pory w naszej gminie były dwie 
drużyny DI (Destination Imagination), 
zdobywające wysokie miejsca (III, IV 
i VI) na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności w roku 2016 i 2017.

Więcej informacji na temat programu 
i Olimpiady uzyskają Państwo, wchodząc 

na stronę: www.kreatywnosc.pl
Na wszelkie pytania odpowiadają trenerki 

programu: Anita Szopa (tel. 517 442 
432) i Dobromiła Lachendro-Fruga 

(tel. 72 322 72 72). Serdecznie zaprasza-
my dzieci w wieku  od 11 – 15 lat.

Zapisy od 12 września, pierwsze zajęcia 
22.09., godz.16.00. Koszt: 90zł/miesiąc
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- czwartkowe spotkania (od 5 października 2017 r.) 

w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 

godz. 18.30 - 20.00
Kobiety, które zainteresowane są rozwojem osobistym, budowaniem więzi z samą sobą oraz kształtowaniem 
konstruktywnych relacji z innymi zapraszamy na cotygodniowe spotkania w kręgu kobiet. 
Jeżeli jesteś zmęczona, nie masz czasu dla siebie, chcesz poszerzyć świadomość swojej kreatywności i kobiecości, 
przyjdź, znajdź swoje miejsce w KRĘGU.
Zajęcia nastawione są na kształtowanie umiejętności lepszego zarządzania własnymi zasobami poprzez:
• poznanie i doskonalenie technik relaksacji i samouspakajania; 
• kontaktowanie się z własną intuicją i kobiecością;
• kształtowanie umiejętności regulacji emocji;
• pogłębianie relacji z innymi.

Spotkania prowadzi dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska psycholog i pedagog, 
trener rozwoju osobistego oraz trener treningu interpersonalnego

Zapisy i informacje organizacyjne (preferowany kontakt mailowy): psycholognadarzyn@gmail.com
Tel. 502 579 464 (godz. 8.00-9.00)

MOC KOBIECEGO 
KRĘGU
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
w NADARZYNIE 

 ROK AKADEMICKI 2017/2018
zapisy: od 14 września w dziekanacie UTW, od godz. 16.00

Oferta UTW przewiduje następujące zajęcia stałe: malarstwo, gimnastyka, zumba, śmiechoterapia, 
jęz. angielski, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne, zajęcia literackie.

Opłata: 10 zł/miesięcznie bez względu na liczbę zajęć (wymienionych powyżej), z których korzysta 
student (wykłady otwarte-wstęp wolny!!!)

Informacja: Katarzyna Akram-dziekanat UTW-wtorki i czwartki, godz. 17.00-20.00, tel. 22 729 89 15 
lub e-mail: katarzyna.akram-nok@o2.pl

UWAGA! Studentem UTW może zostać każdy mieszkaniec gminy Nadarzyn, który skończył 60 lat

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW
30 września 2017 r. (sobota), godz. 18.00

WYKŁAD OTWIERAJĄCY
„Andaluzja- kolebka flamenco oraz zwyczaje i potrawy regionu”

oraz KONCERT MUZYKI I TAŃCA FLAMENCO
Sala widowiskowa NOK

WSTĘP WOLNY!
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S P O R T

9 września 2017 r.
odbędzie sie coroczny
XVI turniej brydżowy

 o puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn. 
Turniej składa się 

z dwóch części na tzw IMPy 
i MAXy pierwsza część za-

czyna się o g.10:00, 
druga o 14:00. 

Każdy chętny może wziąć udział 
w obu częściach lub w dowolnej 
jednej. Dla pierwszych trzech par 
nagrody rzeczowe oraz puchary. 
Specjalna nagroda dla najlep-
szej pary nadarzyńskiej. Turniej 

odbędzie się 
w Gimnazjum w Nadarzynie.

Serdecznie zapraszamy 
w imieniu organizatora GOS.

Szanowni Państwo.
Zapraszamy na trzecie wydarzenie Nordic Walking z cyklu 
„MARSZ PO ZDROWIE”. My już nie możemy się doczekać  
a Wy…? Mamy nadzieję na wspaniały aktywny dzień i wiele nie-
zapomnianych  sportowych chwil.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w ramach poszerzenia stre-
fy rekreacyjno-sportowej w Gminie Nadarzyn dla osób aktywnych, Gminny 
Ośrodek Sportu organizuje trening Nordic Walking o charakterze rekreacyj-
nym. Trzecia edycja „MARSZU PO ZDROWIE” odbędzie się 30.09.2017 r. 
(sobota) na terenie Rezerwatu Przyrody Młochowski Łęg (uczestnicy wyda-
rzenia zostaną dowiezieni do punktu docelowego autokarem). W ramach inte-
gracji i aktywizacji naszych mieszkańców, marsz zakończymy ogniskiem oraz 
poczęstunkiem regionalnych potraw po sąsiedzku w urokliwym miejscu, jakim 
jest Zagroda Ojrzanów. Będzie okazja do dyskusji nad kolejnymi inicjatywami  
i wydarzeniami dla „aktywnych” w Gminie Nadarzyn.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 604 - 561- 073. 
Niezbędne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz dostarczenie Organizato-
rowi. Liczba uczestników ograniczona (45 osób), liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!!!

Regulamin wydarzenia oraz więcej informacji znajdziecie Państwo 
na fanpage’u „Aktywni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn”.

Marcin Rybicki - Specjalista ds. Rekreacji Ruchowej i Turystyki

Akademia GLKS Nada-
rzyn na zgrupowaniu 

w Karpaczu

W dniach 17-23.07.2017 odbył się 
siatkarski obóz sportowy w Karpaczu. 
Był to pierwszy etap przygotowań 
do nadchodzącego sezonu. Nada-
rzynianki odbyły sześć treningów na 
hali SMS Karpacz oraz uczestniczyły 
w wyprawach górskich po Karkono-
szach. Młode siatkarki bardzo dobrze 

przepracowały obóz nabywając umie-
jętności techniczne i taktyczne oraz 
wzięły udział w testach kontrolnych. 
Uczestniczyły także w wykładach do-
tyczących zasad zdrowego żywienia  
i modelu diety sportowca. 

Dziewczęta podczas wycieczek gór-
skich zdobywały różne szczyty oraz 
odwiedziły schroniska na głównych 
szlakach Karkonoszy. Akademiczki 
zobaczyły takie miejsca jak: Biały Jar, 
Kopa, Równia pod Śnieżką, Spalona 
Strażnica, Słonecznik, Pielgrzymi, 
Polana, Świątynia Wang, Domek My-
śliwski, Samotnia, Strzecha Akade-
micka, Złotówka, Dom Śląski, Nad 
Łomniczką, Śnieżka. Po ciężkich 

GLKS - sekcja piłki siatkowej
Letnie obozy 

siatkarek

wyprawach dziewczęta zregenerowa-
ły swoje siły w basenach termalnych  
w Cieplicach. 

Był czas na ciężki trening jak rów-
nież na dodatkowe atrakcje. W trak-
cie spaceru po Karpaczu nasze pod-
opieczne miały możliwość zakupienia 
pamiątek. Odwiedziły także Parku 
Miniatur, gdzie po raz pierwszy zdo-
były Śnieżke. Akademiczki przeszły w 
Parku 2,5 tys. kilometrów (miniaturo-
wych). Udały się również do Muzeum 
Zabawek, gdzie mogły zobaczyć za-
bawki, którymi bawili się ich rodzice, 
a nawet dziadkowie i pradziadkowie 
oraz zabawki współczesne. 

W Muzeum Sportu i Turystyki po-
znały wiele regionalnych ciekawo-
stek związanych ze sportowcami po-
chodzącymi z okolicznych terenów. 
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W dniach 26.07-5.08.2017 odbył się  
w Białej Podlaskiej obóz, stanowiący 
kolejny etap przygotowania młodziczek 
i kadetek do sezonu 2017/2018. 

Dziewczęta w ciągu 10 dni w bardzo 
dobrych warunkach przygotowywa-
ły się do czekających je sportowych 
wyzwań trenując 2-3 razy dziennie na 
obiektach PWS w Białej.  Udało nam 
się zrealizować niemal w 100% założe-
nia na ten obóz i to pomimo ogrom-
nych upałów panujących w tym czasie 
w Białej Podlaskiej. Co ważne  mimo 
kilku niegroźnych urazów większość  
z zawodniczek „przetrwało” ciężkie 
zgrupowanie bez kontuzji.  

W trakcie obozu zagraliśmy kilka tur-
niejów tzw małych gier z siatkarzami 
z MOS Wola Warszawa, którzy w tym 
samym czasie przebywali również na 

Dziewczęta zobaczyły sprzęt spor-
towy (narty Kamila Stocha, koszul-
kę Adama Małysza, medale Renaty 
Mauer) i ratowniczy (strój ratownika 
GOPR). W muzeum mogły zobaczyć 
eksponaty i pamiątki związane z roz-
wojem sportu i turystyki oraz ochro-
ny przyrody na terenie Karkonoszy. 
Duch Gór dotrzymał obiecanego 
po przyjeździe do Karpacza słowa  
i opiekował się naszą grupą przez cały 
okres naszego pobytu dbał o pogodę 
i bezpieczeństwo w trakcie naszych 
wycieczek. 
Dziewczęta wróciły do domu 
uśmiechnięte i zadowolone.
A kolejne letnie zgrupowanie w Mi-
koszewie. właśnie trwa...

D. Leśniewicz - trenerka

obiektach PWS. Udało nam się m.in. 
w wolnej chwil zwiedzić stare mia-
sto oraz pojechać na krytą pływalnię  
w AWF Biała Podlaska. Pomimo cięż-
kiej pracy dziewczęta nie opuszczał 
dobry humor, o czym mogą świad-
czyć zdjęcia z obozu (na facebooku - 
siatkarki GLKS Nadarzyn)

W dniach 31.07- 5.08 w Białej Podla-
skiej przebywały również najmłodsze 
siatkarki GLKS Nadarzyn. Podczas 
obozu dziewczęta trenowały 1-2 razy 
dziennie na sali. Ponadto odbyły się te-
sty sprawnościowe, konkurs plastyczny, 
baloniada, dyskoteka, seans filmowy 
oraz turniej siatkarskich „singli”. 

Dziewczynki dzielnie zniosły trudy 
obozu i bez żadnych urazów oraz cho-
rób szczęśliwie wróciły do Nadarzyna.

D. Krzemiński 
Wiceprezes GLKS Nadarzyn 

Obóz w Białej Podlaskiej
Akademiczki podczas jednej z górskich wypraw

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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GLKS - sekcja 
biegowa
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Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości” 

tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl 
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury. 

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

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS 
w  Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)

1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych 
– 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.

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

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

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
Sala fitness : proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 6 x w tygodniu do uzgodnienia). 
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
 Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

23 lipca byliśmy w Żabieńcu, koło 
Piaseczna, na imprezie biegowej 
„Biegam Bo Lubię w Lasach Cheł-
mońskich – LATO”. Są wakacje, 
więc część dzieci wyjechała na obozy, 
czy też kolonie, ale kto został mógł 
spędzić ten dzień na sportowo i wy-
startować w zawodach. Byliśmy małą 
grupką, pokazaliśmy się jednak z do-
brej strony. 
Na 1000 m – 1 miejsce zajęła Amelia 
Omen, na 400 m – 1 miejsce Nikola 
Omen, a 2 Emilia Omen.

GRATULUJĘ!!!

Jacek Nowocień
 trener i opiekun sekcji biegowej

Obóz sportowy 
Od 14 do 24 sierpnia młodzi piłkarze 
GLKS Nadarzyn z roczników 2003-
2008 przebywali na zgrupowaniu pił-
karskim w Kaliszu Pomorskim. Za-
wodnicy, blisko 80 osób, zameldowali 
się w poniedziałek 14 sierpnia, po po-
łudniu w hotelu, zjedli obiad, po czym 
udali się na pierwszy trening biegowy. 
W kolejnych dniach były 2 trenin-
gi dziennie. Był też czas na relaks na 
plaży, kąpiel w jeziorze, a także pły-
wanie rowerami wodnymi. Wieczo-
rami odbywały się treningi mentalne  
i testy wiedzy o piłce nożnej. Od-
był się również turniej FIFA. Każda  
z grup młodzieżowych rozegrała me-
cze kontrolne z okolicznymi rywala-
mi.

Foto oraz relacje filmowe z obozu na 
naszym fanpage’u

Trenerzy GLKS

GLKS - sekcja-
piłki nożnej

Zawodniczki sekcji biegowej GLKS Nada-
rzyn. 

Fot. arch. GLKS
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