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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Mieszkańcy,
Wiele się dzieje w Gminie Nadarzyn, nie zmniejszamy jednak tempa prac, a wręcz 

przeciwnie, jeszcze je podkręcamy. Jak to w życiu bywa, dobre wiadomości przeplatają 
się z tymi gorszymi. Nie otrzymaliśmy dofinansowania od Wojewody na budowę ulicy 
Żwirowej w Ruścu. Podjęliśmy więc decyzję, że sami jeszcze w tym roku utwardzimy ją na 
całej długości destruktem. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ruścu zgłaszała problem  
z jakością żywienia. Odbyło się spotkanie: rodziców, ajenta, dyrekcji szkoły i przedstawicieli 
Urzędu Gminy. Niestety nie udało się wypracować żadnego porozumienia. Dyrekcja placówki 
przeprowadziła wśród rodziców uczniów szkoły ankietę, której wyniki przesądziły o rozwiązaniu 
umowy z ajentem.
W związku z występującymi w Ruścu problemami w dostawie wody dla mieszkańców, 

zwołano w trybie pilnym naradę z udziałem zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, 
pracowników odpowiedzialnych za wodociągi, referatu inwestycji i władz Gminy. Ustalono, że 
Gmina i PKN zwiększą kontrolę nad okolicznymi firmami oraz właścicielami stawów i oczek wodnych, aby w godzinach „szczytu 
wodnego” nie uzupełniali wody w swoich zbiornikach. W tym roku PKN stworzy projekt dodatkowej nitki wodociągu od ujęcia  
w Parolach do Ruśca. Prace w terenie tak będą przeprowadzane, aby zakończyły się do wiosny 2019 roku. Pracownicy wodociągów  
w PKN zwrócą szczególną uwagę na uzyskanie „drożności”przepływu wody w Ruścu, poprzez m.in. ściślejszą kontrolę zasuw.
Udało nam się dopiąć porozumienie z Gminą Michałowice w sprawie wspólnych prac nad udrożnieniem rowu melioracyjnego  

w Wolicy oraz utwardzeniem drogi prowadzącej od Strzeniówki do Centrum Ptak. Podziękowania dla Wójta Krzysztofa Grabki.
Chcąc uhonorować wybitnych Mieszkańców naszej Gminy, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami corocznie 

przyznawane będą wyróżnienia dla takich szczególnych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Laureaci podczas Gali zaplanowanej na  
2 września 2018r otrzymają Perły Nauki, Kultury i Sztuki, bo tak nazywać się będą te nagrody. 
13 czerwca minęło 100 dni na stanowisku Wójta Gminy Nadarzyn - uroczystą przysięgę złożyłem 6 marca. Jako Wójt Gminy Nadarzyn 
stawiam na efektywne wykorzystanie czasu. W dniu zaprzysiężenia napisałem: „Od jutra bierzemy się ostro do pracy, a jej efektywność zapewne 
szybko będzie rozliczana. Pamiętajcie jednak, że obiecywaliście pomagać!”. I tak też działamy. Przez ten czas na terenie Gminy Nadarzyn ponad  
10 kilometrów dróg zyskało nową nawierzchnię. 
Trwają prace na kolejnych ulicach. Do końca września mamy zamiar zmodernizować  kolejnych 20  kilometrów dróg. Należy również wspomnieć 
o oświetleniu ulicznym. Lampy pojawiają się w nowych miejscach.
Modernizujemy drogi, a zarazem budujemy ścieżki rowerowe. Do końca wakacji powinniśmy podpisać umowy na II etap ścieżek rowerowych oraz 
projekt Parkuj i Jedź, w ramach którego m.in. zostanie przebudowana ulica Graniczna w Nadarzynie wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Mszczonowską. 
Na ten cel udało się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przed wykonaniem 
naprawy kolejnej ulicy w miarę możliwości spotykam się z jej mieszkańcami, aby omówić najskuteczniejsze sposoby realizacji inwestycji.
Z myślą o mieszkańcach uruchomiłem w Urzędzie Gminy Nadarzyn bezpłatną pomoc prawną, która dostępna jest w poniedziałki w godzinach 

15.00-17.00. Dołożyłem wszelkich starań, aby trzy miejsca postojowe przy Lidlu zostały zlikwidowane. I tak się stało! Wyjazd na ul. Mszczonowską 
(droga powiatowa) jest bezpieczny. Lidl na swój koszt zamontował blokady na trzech miejscach postojowych, a Straż Gminna usunęła zalegający 
tam od dłuższego czasu pojazd. Zdając sobie sprawę z problemu braku miejsc w przedszkolach zdecydowałem o otwarciu oddziału dla 3-latków 
przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Co do oświaty, trwają prace związane z rozbudową szkół w Nadarzynie i Młochowie. Z kolei w Kostowcu 
rośnie sala gimnastyczna. Usterki i awarie zdarzają się, ale można ograniczyć czas i uprościć procedurę ich zgłaszania, co czynimy. Uruchomiliśmy 
aplikację Mój Nadarzyn, która ma być udogodnieniem dla mieszkańców. Niebawem mieszkańcy będą cieszyli się z pięknych i bogato wyposażonych 
terenów rekreacyjnych. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych – Pastewnik w Nadarzynie, w Wolicy i Walendowie. 
Przygotowujemy się do przedstawienia akceptacji społecznej koncepcji zagospodarowania działki rekreacyjnej w Starej Wsi i Strzeniówce. 

W trosce o porządek na terenie Nadarzyna (przy ulicach Sitarskich, Pruszkowskiej, Żółwińskiej i Mszczonowskiej) zostało zamontowanych 
21 koszy na śmieci oraz dokonano naprawy kostki brukowej, ławek i koszy na Rynku w Nadarzynie.
Serdecznie gratuluję uczniom wszystkich klas trzecich nadarzyńskiego Gimnazjum oraz ich nauczycielom i Dyrekcji szkoły. Podczas 

tegorocznych testów gimnazjalnych osiągnęli oni wynik lepszy niż średnia powiatowa i zdecydowanie wyższy niż średnia wojewódzka. 
Brawo WY!!! 8 czerwca odbył się Bal Gimnazjalny, który rozpoczął się Polonezem wspaniale wykonanym przez uczniów klas trzecich.  
22 czerwca zakończył się rok szkolny 2017-2018, przy tej okazji chciałbym uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom pogratulować 
osiągnięć oraz życzyć udanych wakacji. Nieco wcześniej odbyło się uroczyste zakończenie ….roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w NOK. Potwierdzam, to nie pesel w dowodzie świadczy ile mamy lat. Widziałem i wiem co piszę. Nasi seniorzy - studenci pokazali 
niesamowity „Power”, a ci „żakowie” z Uniwersytetów pierwszego, czy drugiego wieku mogą tylko się od naszych akademików uczyć ….. 
radości życia.
Wiele się dzieje także w sporcie i kulturze. Młode siatkarki GLKS Nadarzyn Kinga Wrońska i Julia Brzeczkowska po dwóch dniach 

zawodów sięgnęły po srebrny medal Mistrzostw Mazowsza w piłce siatkowej w kategorii młodziczek. Tym samym wywalczyły one awans 
do półfinału Mistrzostw Polski.
24 czerwca na stadionie GOS w Nadarzynie odbył się II Turniej Sołecki o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy. Po turnieju rozegrano 

mecz pod hasłem „Nie dla rasizmu” z udziałem Reprezentacji Dziennikarzy RP oraz drużyną gości. W przerwie meczu uhonorowany 
został wieloletni kierownik stadionu, człowiek instytucja, bez którego zaangażowania trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie tego 
obiektu – GRZEGORZ PADAMCZYK- tytan pracy, Człowiek-Serce. Dzień wcześniej na stadionie odbyła się najbardziej emocjonalna 
impreza roku, czyli Spartakiada Przedszkolaka.
Nasze siatkarki ze szkoły podstawowej i gimnazjum, które rywalizowały w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej spisały 

się znakomicie! Obie drużyny zdobyły brązowe medale. W Mistrzostwach Mazowsza w mini siatkówce dwójek i trójek reprezentantki 
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Realizowane inwestycje
W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Drogi
Zakończono przebudowę ul. 
Czereśniowej w Szamotach. Trwają 
prace związane z naprawą nawierzchni 
dróg w technologii destruktu. Nowe 
nawierzchnie w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy uzyskało już kilkanaście ulic.  

Ostatnio tylko w Ruścu: ul. Radarowa, 
Glicynii, Cicha. Szczęśliwa, Bakaliowa, 
Środkowa, Agrestowa, Wojskowa. 
W Strzeniówce zaś destrukt po-
łożony został na ul. Działkowej, 
Dzikiej Róży oraz Świetlików.  
W Nadarzynie destruktem utwardzo-
ne zostały - ul. Karmelowa, Wiosenna, 
Liliowa, droga przy sklepie Warus, 
łącznik Graniczna - Zielona oraz 
ul. Tulipanowa, o których moderni-
zację zabiegali radny Tomasz Siwa  
i Eugeniusz Kucharski.  
 Naprawiona została także tzw. „paszko-
wianka” w Strzeniówce., na odcinku od 
ul. Piwonii do PTAK WARSAW EXPO.
Ponadto trwa profilowanie dróg gmin-

nych według harmonogramu. Na pod-
stawie zgłoszeń, na bieżąco uzupełniane 
są ubytki.
W kwestii budowy nakładki ul. Kozaków 

w Szamotach, ze względu na plano-
waną inwestycję budowy gazociągu 
przy tej ulicy został podpisany aneks-
do umowy z Wykonawcą przedłuża-
jący czas wykonania tej inwestycji do  
5 października 2018 r.
Zakończono i odebrano prace zwią-

zane z przebudową ul. Pastelowej  
w Wolicy oraz remontem ulicy 
Granicznej w Nadarzynie.

ul. Karmelowa w Nadarzynie

ul. Wiosenna w Nadarzynie 

Nadarzyna zdobyły złoto (Ola, Natalia i Ola) oraz srebro (Wiktoria, Magda, Weronika i Zuzia). 19 urodziny obchodził Nadarzyński Ośrodek 
Kultury. Wszystkim pracownikom NOK-u składam jeszcze raz serdeczne podziękowania za stworzenie w Naszej Gminie klimatycznego, 
magicznego miejsca, gdzie możemy w zetknięciu z kulturą poczuć się lepsi i oderwać się od problemów życia codziennego. W Nadarzynie 
obchodziliśmy X rocznicę działalności parafialnego nadarzyńskiego Caritasu. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi, szefowej naszego 
Caritasu Pani Stefanii Łęckiej oraz całej „załodze” serdecznie dziękuję za dar serca dla innych.
Wiele emocji… niestety niezdrowych wzbudziła sesja Rady Gminy, podczas której m.in. radni ustalili wysokość pensji wójta. Sołtys, który 

w sesjach nie uczestniczy oburzył się „podwyżką” wynagrodzenia wójta, która faktycznie była obniżką pensji o 20 %. Było to zgodne  
z ustawą, o której było ostatnio głośno w mediach. Szkoda, że temat mojego wynagrodzenia przykuł uwagę, a nie wiele podjętych podczas 
sesji istotniejszych dla Gminy uchwał. Jak dofinansowanie dla Starostwa w Pruszkowie w wysokości 450.000 złotych przeznaczonych 
na naprawę powiatowej ulicy Klonowej w Kajetanach, czy wsparcie spółki melioracyjnej w wysokości 215.000 złotych (po raz pierwszy  
w historii) co powinno poprawić od dawna szwankujące gminne odwodnienia. Za pierwszą lobbowały sołtys z Kajetan Pani Beta Stępień 
i Szamot Ewa Kościelnicka, za drugą uchwałą „mocno chodził” nowy społeczny Wiceprezes gminnej spółki melioracyjnej Pan Bogdan 
Perzyna.

Dariusz Zwoliński - wójt Gminy Nadarzyn

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ 
projektów „Infrastruktura do produkcji 

i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.

Instalacje fotowoltaiczne
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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 drogowym 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 zanieczyszczeń powietrza, Podzia-
łanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT:  Ścieżki i infrastruk-

tura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa szkół w Kostowcu, Młochowie 
i Nadarzynie dobiega końca

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie

Szkoła Podstawowa w Młochowie 

Budowa ścieżek rowerowych
Trwają przygotowania do odbioru końcowego ścieżek rowerowych, odcinka: Rozalin - Młochów - Rusiec - Kajetany oraz 

odcinka: Nadarzyn - Strzeniówka, Kajetany -Walendów.
7 czerwca br. odbyła się kontrola wybudowanych dróg i ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oględziny dotyczyły obecnie realizowanych odcinków. - Miejsca 
realizacji projektu zostały oznakowane prawidłowo 6 tablicami informującymi o projekcie, jego celu oraz Beneficjencie. 
W miejscach kluczowych dla projektu zostało ustawionych 7 obiektów - zadaszone wiaty każda na 10 miejsc postojowych 

dla rowerów. Oględziny potwierdzają zaawansowanie prac w bardzo wysokim stopniu - napisali przedstawiciele Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w protokole oględzin. 

Trwają roboty wykończeniowe, malar-
skie wraz z montażem urządzeń sani-
tarnych i elektrycznych. 
Wykonawca przystępuje do monta-
żu konstrukcji i nawierzchni podłogi 
sportowej w sali gimnastycznej. Na ze-
wnątrz trwają prace związane z zago-
spodarowaniem terenu.

Trwają prace wykoń-
czeniowe wewnętrzne – 
okładziny ścian i podłóg 
z płytek gres. Wykonawca 
przystąpił do montażu 
instalacji wentylacji me-
chanicznej. Trwa montaż 
zabudów oraz moduło-
wych sufitów podwie-
szanych. Przyłączane są 
media do budynku oraz 
zagospodarowywany 
teren zewnętrzny. Na  
ukończeniu jest termo-
modernizacja elewacji.

Sala gimnastyczna 
w Kostowcu

 Zakończono prace dekarskie pokry-
cia dachowego. Wykonawca przy-
stąpił do robót wykończeniowych 
– tynki wewnętrzne, izolacje przeciw-
wodne, cieplne, akustyczne i wylewki 
cementowe posadzek parteru i piętra. 
Wykonawca kończy także termomo-
dernizację elewacji.
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Nowe tereny rekreacyjne
NADARZYN

Część 1 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą:  „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – 
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw. PASTEWNIK działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn.

WALENDÓW
Część 2 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą:  „Rozwój terenów zieleni  

w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działek o nr ew. 137/11, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 
137/18, 137/20, 137/21 w m. Walendów.
Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu działki oraz montażem altan rekreacyjnych. Termin realizacji robót 
31 lipca 2018 r.

Kanalizacja
Trwają prace związane z budową kana-
lizacji w Wolicy przy ul. Sękocińskiej. 
Wykonawca realizuje spinkę kolektora 
ul. Sękocińskiej z ul. Wspólną i odpły-
wem w kierunku oczyszczalni ścieków. 
Termin realizacji robót został wydłu-
żony do 30 września 2018 r.

Rozbudowa istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej w aglomeracji Nadarzyn: wyko-
nawca dokonał tyczenia odcinka na ul. 
Szyszkowej i Żółwińskiej. Na początku 
lipca rozpoczną się prace ziemne. Ter-
min realizacji do 10 września 2018 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica 
- II etap dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

w formie pożyczki w kwocie 2.692.466,00 
zł, słownie złotych: dwa miliony sześćset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 
sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanali-
zacyjnej 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 dofinan-
sowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 

z dnia 31 maja 2017 roku

Referat Inwestycji

Przebudowa 
skrzyżowania w Ruścu

W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców naszej gminy, wójt Dariusz 
Zwoliński, na spotkaniach z przed-
stawicielami Powiatu Pruszkowskie-
go, wyrażał potrzebę przebudowy 
skrzyżowania ul. Osiedlowej z drogą 
powiatową nr 3102W al. Kasztano-
wą.

21 maja zostało wysłane w tej 
sprawie pismo do Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego. Zaznaczono, że 
należy również wybudować nową 
nakładkę bitumiczną na drodze po-
wiatowej 3102W al. Kasztanowej 
od skrzyżowania z ul. Osiedlową do 
ronda w Młochowie.

13 czerwca, Powiat ogłosił prze-
targ „Przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 3102W al. 
Kasztanowej i dróg gminnych ul. 
Osiedlowej i ul. Młodości w miej-
scowości Rusiec Gm. Nadarzyn”, 
gdzie na 28 czerwca wyznaczono 
termin otwarcia ofert.

Mamy nadzieję, że jak najszybciej 
uda się przystąpić do realizacji prac. 
Przebudowa skrzyżowania jest klu-
czowa dla bezpieczeństwa kierow-
ców, rowerzystów i pieszych. Obok 
zlokalizowana jest szkoła, obiekty 
sportowe oraz liczna zabudowa 
mieszkaniowa, dlatego tym bardziej 
będziemy monitować tę inwestycję.

Oświetlenie
Trwają prace związane z oświeleniem 

nowych ulic. Wykonawca prowadzi pra-
ce zgodnie z harmonogramem, który 
obejmuje: Urzut ul. Łączna, Nadarzyn  
ul. Tulipanowa (fot. poniżej), Karmelowa, 
Graniczna, Wolica ul. Przerąbkowska,  
ul. Gruntowa, Rozalin ul. Kolorowa.
Obecnie trwają prace związane z mon-

tażem słupów. Termin zakończenia 
wszystkich prac do 30 czerwca 2018 r. 
Trwają prace ziemne związane z budo-
wą oświetlenia przy domach komunal-
nych w Walendowie. Termin realizacji do  
31 sierpnia 2018 r. Do 30 września br. po-
wstać także ma oświetlenie ul. Rzewuskiej 
w Rozalinie. 
W trakcie realizacji jest dokumen-

tacja projektowa dotycząca m.in: 
rozbudowy oczyszczalni ścieków  
w Walendowie, czy też budowy 
oświetlenia przy ulicach: Sadowej 
w Walendowie, Kanarkowej  
w Młochowie, Przytulnej w Woli 
Krakowiańskiej, Magnolii  oraz Kukułki 
w Strzeniówce, Granicznej i Makowej  
w Nadarzynie.
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Budowa S8 
Kolejne etapy budowy trasy powodują zmia-

ny w organizacji ruchu i znaczne utrudnienia dla 
kierowców, prosimy o zachowanie ostrożności  

i szczególnej uwagi. Zmieniła sie przede wszyst-
kim organizacja ruchu w obrębie powstającego „węzła Nadarzyn”, gdzie, aby  
z Nadarzyna udać się w kierunku Warszawy trzeba dojechać niemal do Ruś-
ca, na wyskość siedziby Firmy 3M. Zamknięte jest skrzyżowanie w Ruścu przy 
hotelu George - tutaj także zmiany w organizacji ruchu. Dojazd do m.in. Cen-
trum Słuchu w Kajetanach, firmy Volkswagen jest obecnie, tak jak dla Centrum 
Mody, przez węzeł Paszków. Wynika to z konieczności zamknięcia drogi lokal-
nej, która dochodzi do ul. Mokrej. 

Ponadto pojawił sie problem braku świateł na przejściach dla pieszych przy 
„węźle Nadarzyn”. Sołtys Kajetan Beata Stępień po licznych uwagach od miesz-
kańców w tej sprawie zgłosiła problem do UG Nadarzyn. Po interwencji oraz 
prośbie o rozwiązanie tej kwestii - odbyła się narada koordynacyjna przedsta-
wicieli Inwestora (GDDKiA) oraz wykonawcy przebudowy DK8, w wyniku 
której, jeszcze pod koniec czerwca wykonawca przeprowadzi badania natężenia 
ruchu pieszych na w/w węźle, po których podejmie decyzje dotyczącą urucho-
mienia sygnalizacji świetlnej. Miałaby ona działać „na przycisk”, podobnie jak  
w obrębie zamkniętego skrzyżowania Szkolna – Starowiejska.

Będziemy starali się na bieżąco informować o zmianach w ruchu i utrud-
nieniach. Zapraszamy na stronę www.nadarzyn.pl oraz na gminny profil na 
facebooku, a także na stronę wykonawcy: www.s8radziejowice-paszkow.pl 

P+J mamy  
dofinansowanie

czekamy na  
podpisanie umowy 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych przyznała 
Gminie Nadarzyn dofinansowanie na 
projekt pn. „Parkuj i Jedź w Gminie 
Nadarzyn”. Projekt ma na celu bu-
dowę parkingu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Gminie Nadarzyn, 
który ma dodatkowo pełnić funkcję 
zintegrowanego węzła przesiadko-
wego. Znajdować się tu będą par-
kingi dla samochodów, rowerów, 
komunikacji publicznej. Powstać ma 
225 miejsc parkingowych, w tym  
8 przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych i 40 dla rowerów. 
Powstaną także 4 perony autobusowe 
i poczekalnia. 

Wartość kosztorysowa 
tej inwestycji 

wynosi 5 780 087, 67 zł, 
z czego kwota 

dofinansowania to  
4 624 070, 13 zł.

Czekamy na podpisanie umowy.

Zgłoś awarię telefonem
W czerwcu br. uruchomiona została dla mieszkańców aplikacja umożliwiająca zgłasza-

nie awarii lub uszkodzeń, jakie pojawią się w naszej gminie. Pomysłodawcą tego przed-
sięwzięcia był wójt Dariusz Zwoliński, natomiast wykonawcą mieszkaniec naszej gminy.

Jest to bardzo proste narzędzie, przy pomocy którego w kilku krokach można powia-
domić urzędników o awariach i nieprawidłowościach. Aplikacja pozwala na załączenie 
zdjęcia problemu, a także wskazuje z jakiej lokalizacji nadeszło zgłoszenie.

Funkcjonariusz Straży Gminnej, który odbierze zgłoszenie przesłane za pomocą 
aplikacji, kieruje w to miejsce załogę o ile zachodzi konieczność uszczegółowienia lub 
zabezpieczenia w trybie pilnym (np. wyrwa w jezdni, złamane drzewo itp.) następnie zo-
staje poinformowana odpowiednia do rodzaju zdarzenia instytucja, która zobowiązana 
jest usunąć awarię/uszkodzenie, bądź też zabezpieczyć miejsce w sposób zapobiegający 
ewentualnym wypadkom. 

Zwracam uwagę, że chodzi tu o awarie lub uszkodzenia np. linii energetycznej czy te-
lefonicznej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogi, uszkodzenia znaków drogowych, 
chodników, dróg, awarie wodociągowe i kanalizacyjne. Aplikacja nie służy do kontaktu 
z Urzędem Gminy w celu np. zaproponowania wysypania drogi tłuczniem, postawienia 
nowych znaków drogowych czy też wykonania chodnika. Takie sygnały powinny docie-
rać do Urzędu Gminy bądź do Sołtysów, którzy w odpowiednim czasie składają wnioski 
do budżetu. Aplikacja posiada jeszcze jedną możliwość, a mianowicie otrzymywanie infor-
macji przekazywanych z UG tzn. każdy użytkownik tej aplikacji może być powiadamiany  
o sprawach istotnych np. planowanych wyłączeniach prądu, organizowanym objeździe, im-
prezach, koncertach itp. Z aplikacji może korzystać każdy użytkownik telefonu z systemem 
Android, natomiast posiadacze telefonów z systemem iOS muszą poczekać jeszcze jakiś 
czas, ale z pewnością zostanie ona przygotowana. Aplikacja jest do ściągnięcia ze Sklepu 
Play wyszukując „Mój Nadarzyn System Zgłaszania Awarii” lub korzystając z QR kodu.

Zapraszamy do ściągania aplikacji i korzystania z niej. Z uwagi, że jest to nowe narzę-
dzie, może wymagać jeszcze modyfikacji, które z pewnością będą robione. Wszelkie 
uwagi, co do jej funkcjonowania można zgłaszać producentowi pod adres nada-
rzyn@zglos.info                                        Adam Piskorz Komendant Straży Gminnej

QR kod aplikacji Mój Nadarzyn do-
stępny będzie także na profilu UG na 
FB, na stronie UG Nadarzyn, w Wiado-
mościach Nadarzyńskich, na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach oraz wielu in-
nych miejscach.
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Niestety ulica Żwirowa w Ruścu nie 
znalazła uznania Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie oraz 
Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzi-
sława Sipiery i Gmina Nadarzyn nie 
otrzymała dofinansowania na przebu-
dowę tej ulicy. Szkoda. Tym bardziej, 
że nasz Urząd deklarował wsparcie dla 
tej inwestycji w postaci 900.000 złotych 
kosztów niekwalifikowanych dotyczą-
cych głównie położenia rury pod ka-
nalizację sanitarną wraz z przyłączami. 

We wniosku Gmina podkreślała, że 
ulica Żwirowa posiada zwartą zabu-
dowę oraz stanowi ważną arterię ko-
munikacyjną dla miejscowości Rusiec 
(droga do szkoły, pracy, placówek uży-
teczności publicznej). Ponadto, miesz-
ka przy niej wiele młodych małżeństw  
z małymi dziećmi. Co warto podkreślić 
- mieszkańcy na własny koszt wyko-
nali projekt inwestycji. Przedstawione 
argumenty niestety nie znalazły po raz 
kolejny uznania w oczach decydentów. 

Mimo licznych monitów ze strony 
Urzędu Gminy pracownicy Wojewo-
dy tylko raz odpowiedzieli na nasze 
zapytania zwracając się o uzupełnienie 
wniosku o dodatkowe dokumenty. Re-
ferat Zamówień Publicznych i Fundu-
szy Zewnętrznych natychmiast spełnił 
tę prośbę. Mogłoby się wydawać, że 
kompletna dokumentacja i rzeczowa 
argumentacja w sprawie konieczności 
modernizacji ul. Żwirowej jest gwaran-
tem do otrzymania rządowej dotacji. 
Ale decyzja Wojewody jest inna…

Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy 
Nadarzyn już w maju br. mówił na spo-
tkaniu z mieszkańcami Ruśca, że szanse 
na otrzymanie dotacji rządowej do ulicy 
Żwirowej są …mizerne. Jednocześnie 
deklarował, że Gmina Nadarzyn z wła-
snych środków zrealizuje tę inwestycję, 
wartą ponad 2 mln złotych, w ciągu 
najbliższych 3-4 lat.

Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy 
Nadarzyn skierował pismo do Wo-
jewody Mazowieckiego z prośbą  
o uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu 
dotacji na modernizację ul. Żwirowej  
w Ruścu. Czekamy na odpowiedź od 
Wojewody Mazowieckiego.

Brak rządowej dotacji dla ul. Żwirowej
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1. Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych przyzna-
ła Gminie Nadarzyn dofinansowanie 
na projekt pn. „Parkuj i jedź w Gminie 
Nadarzyn”. Projekt ma na celu budo-
wę parkingu wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w Gminie Nadarzyn, który  
ma dodatkowo pełnić funkcję zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego. Oczekujemy  
na podpisanie umowy.

2. Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych przyznała 
Gminie Nadarzyn dofinansowanie rów-
nież na projekt pn. „Budowa sieci dróg ro-
werowych w Gminie Nadarzyn w ramach 
ZIT – kolejny etap”. Realizacja projektu 
jest powiązana z planem Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn, który 
ma prowadzić do redukcji emisji CO2  
i zużycia energii na terenie Gminy. Ocze-
kujemy na podpisanie umowy.
3. Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego przyznał dofinansowanie  
do projektu pn. „Mazowieckie Straż-
nice OSP – 2018”, przeznaczone  
na remont Strażnic Jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Uzyskane dofinansowa-
nie ma na celu przeprowadzenie remon-
tu dachu oraz schodów strażnicy. W dniu  
3 czerwca br. wpłynęło pismo do 
Urzędu Gminy Nadarzyn informujące  
o terminie podpisania umowy. Nastą-
pi to 29 czerwca 2018 r., o godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie.
4. Mazowiecki Urząd Wojewódz-
ki w Warszawie przyznał dofinansowa-
nie do realizacji projektu pn. „Maluch+” 
2018. Realizacja projektu obejmuje opie-
kę nad dziećmi do lat 3 w Gminnym 
Żłobku nr 1 „Zaczarowany Ogród”  
w Ruściu. Dofinansowanych zostanie 16 
miejsc w ww. żłobku.
5. 15 czerwca br. złożony został 
do Lokalnej Grupy Działania wniosek  
o udzielenie pomocy na realizację pro-
jektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury rekre-
acyjnej, kulturalnej lub turystycznej  
w miejscowościach Stara Wieś i Strze-
niówka.”
Ponadto Gmina realizuje następujące 
projekty:
„Lokalny animator sportu”. Dofinanso-
wanie z przeznaczeniem na organizowa-
nie zajęć na ORLIKU
„Umiem pływać”. Dofinansowaniem ob-
jęte zostały cztery szkoły Gminy Nadarzyn.  
W czerwcu zakończyły zajęcia dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Ruściu. Od wrze-
śnia wraz z nowym rokiem szkolnym 
naukę pływania rozpoczną uczniowie po-
zostałych szkół podstawowych, tj. z Nada-
rzyna, Kostowca i Woli Krakowiańskiej;
„Bliżej rynku pracy – Zintegrowane Sys-
temy Doradztwa Edukacyjno – Zawo-
dowego ZIT WOF”. Projekt realizo-
wany jest w okresie: wrzesień 2017 r. 
– luty 2019 r.;
1. „Rozwój terenów zie-
leni w Gminie Nadarzyn”. Re-
alizacja projektu przewidziana  
na 2018 r.;
2. „Rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn. 
Realizacja projektu również przewidziana 
została w 2018 r.;
3. „Rozbudowa sieci dróg ro-
werowych w Gminie Nadarzyn w ra-
mach ZIT dla WOF 2014 – 2020+ 
polegającego na budowie dróg ro-
werowych i pieszo – rowerowych  
w pasie dróg publicznych, gminnych  
i Powiatowych na terenie Gminy Nada-

rzyn”. Zakończenie zadania przewi-
dziane zostało na 31 października br. 
Przedmiotowe zamówienie zostało zre-
alizowane w ponad 90% w odniesieniu 
do zaplanowanych robót;
4. Dobiega końca realizacja pro-
jektu „Wsparcie dla uczniów Gminy 
Nadarzyn”, przewidującego organiza-
cje zajęć dodatkowych (rozwijających) 
i wyrównawczych, jak również wypo-
sażenie pracowni informatycznych. 
Projektem objęci zostali również na-
uczycie, w zakresie podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych. Obecnie czekamy  
na wyniki kolejnych dwóch tożsamych 
naborów, na które Gmina Nadarzyn 
składała wnioski;
5. Dobiega końca rów-
nież projekt pn. „OZE w Gmi-
nie Nadarzyn”. Realizacja zgodnie  
z zawartym aneksem zakończy się do 31 
lipca br.;
Jednocześnie informuje, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej ogłosił konkurs pn. „czyste 
powietrze”, którego – podstawowym 
celem jest podjęcie działań umożliwiają-
cych poprawę efektywności energetycznej  
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń do atmosfery przez istniejące 
lub nowo budowane jednorodzinne bu-
dynki mieszkalne. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby 
fizyczne. Więcej informacji można uzyskać 
na stronie: http://www.wfosigw.pl/strefa-
-beneficjenta/programy2018/OF

Marta Ciarka -Matysiak
Kierownik referatu zamówien publicznych i funduszy 

zewnętrznych

Fundusze zewnętrzne
- starania i uzyskane dofinansowania

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE 

„OZE W GMINIE NADARZYN”
Informujemy, że zawarto aneks zmieniający termin realizacji umowy 

na wykonanie zadania pn.: Odnawialne źródła energii  
w Gminie Nadarzyn: Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła do instalacji 

centralnego ogrzewania oraz instalacji fotowoltaiki do produkcji 
energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych. Termin realizacji 

przedmiotowego zamówienia upływa dnia 31 lipca 2018 r.
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Nadanie imienia Janusza Grzyba

 parkowi w Młochowie

„Człowiek żyje tak długo, jak 
długo trwa pamięć o nim”

 

Zabytkowy park w Młochowie otrzy-
mał imię Janusza Grzyba - zmarłego 
w grudniu 2017 roku wieloletniego 
gospodarza Gminy Nadarzyn. Uchwa-
łę w tej sprawie podjęła Rada Gminy 
Nadarzyn. Wniosek dotyczący nazwy 
parku podpisany został przez niemal 
400 mieszkańców naszej Gminy. 

Śp. Janusz Grzyb wolą wybor-
ców, był jej Wójtem od 1998 roku.  
W Młochowie mieszkał od 1986 
roku. Wiele z przedsięwzięć na rzecz 
społeczności lokalnej, podejmowa-
nych przez Wójta wykraczało poza 
jego obowiązki urzędowe – angażo-
wał się on osobiście w działania, któ-
re miały na celu polepszenie warun-
ków codziennego życia mieszkańców 
gminy. Bezsprzeczny jest fakt, iż bez 
zaangażowania Pana Janusza Grzyba 
- człowieka o wielkim sercu, dobre-
go gospodarza, wizjonera, dbającego 
o rozwój infrastruktury, oddanego  
i wybitnego animatora kultury, spor-
tu, oblicze dzisiejszej Gminy Nada-
rzyn z pewnością nie byłoby tak 
okazałe. Nazwanie imieniem Janusza 
Grzyba młochowskiego parku - jest 
uhonorowaniem nie tylko Jego osoby, 
ale także wyrazem szacunku dla 20 

lat wspólnych działań osób tworzących 
gminną społeczność wraz ze śp. Wój-
tem.

Uzasadnieniem wyboru tego wła-
śnie miejsca jest z pewnością fakt, 
iż Wójt Janusz Grzyb był jednym  
z pomysłodawców i współtwórcą 
projektu renowacji zabytkowego par-
ku w Młochowie, który po ukończe-
niu prac stał się wizytówką i „Perłą 
Mazowsza” (za restaurację zespołu 
pałacowo - parkowego w Młochowie 
Gmina uzyskała wyróżnienie - „Mo-

dernizacja Roku 2009”).
Uroczystość nadania imienia rozpo-

częła się sesją, podczas której Rada 
Gminy Nadarzyn przyjęła Uchwałę 
dotyczącą nazwania młochowskiego 
parku, którego patronem został Ja-
nusz Grzyb. Następnie JE Ks. Kar-
dynał Kazimierz Nycz wraz z Panią 
Bożeną Grzyb, małżonką śp. Wójta, 
odsłonił pamiątkową tablicę przy Dę-
bie Pamięci Janusza Grzyba. 
Kolejnym punktem uroczystości 

była Msza św. polowa koncelebrowa-
na przez Ks. Kardynała oraz zapro-

Jednomyślne przyjęcie uchwały w sprawie nazwy młochowskiego parku.

Msza święta - koncelebrze przewodniczył JE Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
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szonych Księży. Po niej zaś koncert 
Orkiestry OSP Nadarzyn przeplatany 
wspomnieniami o Wójcie Januszu 
Grzybie. Poprowadziła go Kamila 
Michalska Dyrektor NOK oraz Miro-
sław Chilmanowicz kapelmistrz nada-
rzyńskiej Orkiestry. Pamięć Janusza 

Grzyba swoją obecnością uczcili Ro-
dzina, przyjaciele i współpracowni-
cy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
samorządów, duchowieństwo, Radni 
i Sołtysi Gminy Nadarzyn, Radni Se-
niorzy, przedstawiciele oświaty, jedno-
stek podległych, instytucji i stowarzy-

szeń działających na terenie Gminy,  
strażacy ochotnicy, Koło Gospodyń  
z Młochowa, myśliwi z Koła Ostoja 
oraz Mieszkańcy. 

„Człowiek żyje tak długo, jak długo 
trwa pamięć o nim – to, co zostawił 
po sobie śp. Wójt Janusz Grzyb obec-
ne jest i będzie wokół nas. Nie tylko  
w sercach i pamięci najbliższych, 
wspomnieniach przyjaciół – ale i w tym 
wszystkim co zostawił tu jako trwały 
ślad swojej bytności - współczesne 
oblicze Gminy Nadarzyn które – jest 
w dużej mierze właśnie Jego zasługą  
i owocem Jego dwudziestoletniej pra-
cy samorządowej”.

Swoje wspomnienie o Januszu Grzybie 
przedstawił m.in. Ks. Kazmierz Radzik były 
Generał Zgromadzenia Księży Michalitów.

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Nadarzyn. 

Fragment bardzo osobistej homilii JE Ks. Kardynała Kazmierza Nycza:

„Jestem głęboko przekonany i wierzę w to gorąco, że śp. Janusz miał to szerokie widzenie, wynikające z transcendencji człowieka, 
i że miał w sobie to widzenie szerokiego spektrum działań i zadań, które spełnić trzeba, żeby człowiek, któremu się służy 
w gminie był po ludzku mówiąc, niedokładnie i nie najpiękniej, „obsłużony” we wszystkich wymiarach swojego życia. Nie 
tylko w wymiarach potrzeb materialnych, ale w wymiarach potrzeb kulturalnych, duchowych i także religijnych. Nie tylko 
domniemywamy takiej postawy u śp. Janusza, ale wiemy i Wy wiecie lepiej niż ja, że takim był. O tym świadczą jego działania 
na polu edukacji, szkolnictwa, oświaty, o tym świadczą jego działania na polu kultury, sportu. Choćby Orkiestra dzisiaj grająca 
to jest jakby taki widoczny owoc jego otwarcia, jego widzenia szerokiego potrzeb ludzkich, potrzeb człowieka. I był także -  
i muszę to powiedzieć, po jego śmierci, a mówiłem to za życia wiele razy - bardzo wrażliwy i otwarty na sprawy wprost religijne  
i potrzeby religijne człowieka, o czym świadczy wiele spraw, które uczynił dla parafii na terenie swojej gminy, ale także wiele troski, 
które włożył o potrzeby religijne w postaci działek pod kościół, czy budowy kościoła, otoczenia i współpracy z parafią w Kostowcu,  
w Nadarzynie, tutaj w Młochowie. A więc za to wszystko w czasie tej świętej Eucharystii także Panu Bogu gorąco dziękujemy  
i Januszowi dziękujemy i modlimy się o to, żeby dobry Bóg szeroko otworzył dla niego bramy nieba i przyjął go do swojej chwały, 
a tych wszystkich, których ta śmierć napełniła smutkiem, żeby czas zaleczył ten smutek i żal choć nie jest to takie łatwe i proste  
i żeby napełnił przede wszystkim radością zmartwychwstania to znaczy radością tego, że my, którzy straciliśmy go tutaj na ziemi 
spotkamy go kiedyś w niebie, spotkamy się z nim razem w radości nieba ze wszystkimi świętymi i o to się módlmy  i prośmy  
w tej świętej Eucharystii”.                                                                                                         (Młochów, 23 czerwca 2018 r.)



Wiadomości Nadarzyńskie

4 (229) czerwiec 201812

Gmina 

Nadarzyn 

na antenie 

Radia Bogoria
Radio Bogoria (94.5 FM) będzie prezentowało naj-
ważniejsze wiadomości z terenu Gminy Nadarzyn  
w serwisach informacyjnych. Ponadto, w każdy 

czwarty czwartek miesiąca ze studia zlokalizowanego 
w nadarzyńskim urzędzie będzie nadawany program 

na żywo.

 Zapraszamy do słuchania

Szanowni Państwo – chcąc uho-
norować wybitnych Mieszkańców 
naszej Gminy, którzy mogą po-
szczycić się znaczącymi osiągnię-
ciami w dziedzinie Kultury, Nauki 
i Sztuki postanowiłem o przyzna-
waniu corocznego wyróżnienia dla 
takich szczególnych osób. Perły 
Nauki, Kultury i Sztuki, bo tak na-
zywać się będą te nagrody, po raz 
pierwszy uroczyście wręczone zo-
staną podczas Gali zaplanowanej 
na 2 września 2018 r.

Nagroda będzie przyznawana co 
roku. Otrzyma ją mieszkaniec Gmi-
ny Nadarzyn lub osoba działająca 
w instytucjach na terenie gminy 
Nadarzyn, która w ciągu ostatnich 
lat osiągnęła sukces w dziedzi-
nie nauki, kultury i sztuki. Ponadto 
przyczyniła się do promocji gminy 
w kraju i na świecie oraz działała na 
rzecz społeczności lokalnej. Laure-
aci wybrani zostaną przez Kapitułę 
(powołaną Zarządzeniem).

Propozycje wraz z uzasadnieniem 
( wypełnionym formularzem) proszę 
zostawiać w kancelarii UG Nada-
rzyn oraz przesyłać na mail; promo-
cja@nadarzyn.pl do 15 lipca br.

Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy 

Perły Nauki, Kultury i Sztuki Gminy Nadarzyn 

W marcu br. Wójt Dariusz Zwoliński podpisał deklarację 
przystąpienia do realizacji Projektu „Mazowieckiej Unii 
Światłowodowej”.

W ramach Projektu firma Orange Polska SA będzie 
realizowała m. in. następujące zadania:

- przygotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych 
obejmujących budowę sieci światłowodowej zapewniającej 
mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do szybkiego 
Internetu (100 Mb/s i więcej);

- przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, 
na których prezentowany zostanie zakres obszarowy  
i techniczny Projektu;

- przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu 
zwalczania wykluczenia cyfrowego.

Ustalany jest z firmą Orange Polska SA termin spotkania 
informacyjnego dla Mieszkańców naszej gminy, a także 
zbierania deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

Rejestracja rozmów telefonicznych 
w Urzędzie Gminy Nadarzyn 

Szanowni Mieszkańcy, w trosce o bezpieczeństwo i najwyższą 
jakość standardów obsługi, wszystkie rozmowy telefoniczne 

są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na 
nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Utrzymanie 

połączenia jest jednocześnie akceptacją polityki bezpieczeństwa 
przetwarzania danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nowym 
rozporządzeniem Unii Europejskiej RODO.
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Od ostatnich, przedterminowych 
wyborów wójta naszej gminy,  
w urzędzie działa specjalna komisja, 
której obowiązkiem jest ustalić co 
tak naprawdę działo się w okresie 
komisarycznych rządów Dariusza 
Nowaka. 
Kolejne wyniki, wydają się coraz 

to bardziej szokujące a konkretne 
działania nielogiczne lub po prostu 
niezrozumiałe. Dariusz Nowak (PiS), 
mimo, że odgórnie wyznaczony, to 
jednak miał za zadanie tymczasowo 
wypełniać funkcję wójta a więc 
reprezentować interes lokalnej 
społeczności.
Tymczasem, mieszkańcy gminy 

mogli czuć się raczej jak wrogowie, 
na których się donosi i niezasłużenie 
gnębi. Jak bowiem traktować fakt, że 
tuż przed wyborami, do Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie trafił donos 
komisarza, wikłający w postępowanie 
karne co najmniej 1937 osób. Na 
skutek braku wiedzy lub też złej 
woli, Nowak wskazał śledczym 
997 „podejrzanych” adresów  
z insynuacją, że ich mieszkańcy 
albo zaniżają wysokość opłaty 
śmieciowej albo fikcyjnie meldują 
u siebie nieuprawnione osoby. 
Wszystko miało rzekomo prowadzić 
do celowego zafałszowania wyniku 
wyborów samorządowych. Swoją 
drogą, szczęśliwie, że odwołano się do 
opłat śmieciowych, a nie przykładowo 
do abonamentu RTV, twierdząc, że 
jak ktoś nie płaci za telewizję to nie 
może głosować.
Rzekome nieprawidłowości miałyby 

– według komisarza – wynikać  
z zestawienia spisu wyborców, którego 
poprawność jeszcze 22 lutego 2018 r. 
Nowak potwierdził swoim 

podpisem, z danymi gromadzonymi 
przez urząd na podstawie tzw. 
deklaracji śmieciowych. Wyjaśnić 
jednak należy, że deklaracje 
na wywóz odpadów wskazuje 
wszystkie osoby zamieszkujące daną 
nieruchomość, natomiast rejestr 
wyborców, obejmuje uprawnionych 
do głosowania na obszarze Gminy 
Nadarzyn. Przede wszystkim więc, 
oba zbiory nie są tożsame zakresowo, 
a zatem wyciąganie jakichkolwiek 

wniosków z porównania danych 
nieporównywalnych, musi 
prowadzić do fałszywych efektówi 
nieuprawnionych oskarżeń.
Wskazać trzeba na kilka życiowych 

przykładów, które mogą powodować 
naturalne różnice w obu rejestrach.  
I tak:
• osoby posiadające pobyt stały  

w Gminie Nadarzyn, ale czasowo 
zameldowane w innej gminie, to 

jednak nadal tu posiadają prawo 
wyborcze, a w deklaracji na odbiór 
odpadów nie będą zgłaszane,
• w rejestrze wyborców nie są ujęte 

osoby nieletnie, 
ubezwłasnowolnione, cudzoziemcy 

oraz osoby posiadające pobyt stały 
na terenie gminy Nadarzyn, a które 
zostały (na własny wniosek) dopisane 
do rejestru wyborców w innej gminie,
• osoby, które uczą się i pracują 

poza Gminą Nadarzyn, a które 
czasowo nie przebywają pod adresem 
zameldowania na pobyt stały 
(przyjeżdżają do domu okazjonalnie) 
– nie będą ujęte w deklaracji na 
odbiór odpadów. 
Osoby te zachowują jednak prawa 

wyborcze na terenie Gminy Nadarzyn, 
ponieważ tu są zameldowane na 
pobyt stały.
Komisarz generalnie twierdził, że 

liczba uprawnionych do głosowania 
jest zawyżana, w domyśle po to, 
aby wpływać na wyniki wyborów 
samorządowych. Twarde dane 
liczbowe nijak nie potwierdzają tej 
absurdalnej tezy. Globalnie, opłata za 
śmieci naliczana jest w skali Gminy 
dla łącznie 13.847 osób czyli o wręcz 
o 282 więcej niż wynosi oficjalna 
liczba stałych Mieszkańców.
Obecnie, na skutek zawiadomienia 

ówczesnego Komisarza Nowaka, 
Prokuratura wszczęła dochodzenie, 
i - co wiemy od części mieszkańców 
- prowadzi przesłuchania. Ponieważ 
cała sprawa dotyczy tak znacznej 
liczby osób, z których próbuje się 
zrobić niemalże oszustów, wójt 
Dariusz Zwoliński skierował do 
wszystkich pomówionych list  
z wyjaśnieniem całej sytuacji. 
Zapowiedział jednocześnie podjęcie 

wszelkich kroków prawnych, aby 

Prokuratura zakończyła sprawę jak 
najszybciej, celem zaoszczędzenia 
blisko dwóm tysiącom mieszkańców 
ewentualnych nieprzyjemności. 
Zgodnie z tą deklaracją, Urząd 
Gminy skierował już do Prokuratury 
wniosek o umorzenie postępowania 
karnego ze względu na oczywisty 
brak jakiegokolwiek czynu 
zabronionego. Nie ma bowiem 
najmniejszych przesłanek, aby przez 
teorie spiskowe człowieka, który 
przegrał wybory, ciągać setki osób 
po policjach i prokuraturach. Co 
więcej, w czasie poprzedzającym 
przedterminowe wybory wójta w dniu 
4 marca 2018 r., urzędem kierował 
komisarz Dariusz Nowak, a więc za 
ewentualne nieprawidłowości przy 
organizacji wyborów ponosiliby 
odpowiedzialność nie mieszkańcy, 
a wyłącznie on sam. Wybory, 
przy ogromnym zaangażowaniu 
mieszkańców i wysokiej frekwencji 
odbyły się w pełni uczciwie, o czym 
świadczy brak choćby jednego 
protestu wyborczego, które zwykle 
w razie wątpliwości musiałby 
rozstrzygać Sąd.
Deklarowane przez Gminę wsparcie 

mieszkańców uwikłanych w „aferę 
śmieciowo-wyborczą” skutkowało 
kolejnym donosem Nowaka do 
Prokuratury, jak to niby wójt 
Zwoliński utrudnia śledztwo.
Po konsultacji z prawnikami, 

nasuwa się pytanie: czy wobec 
braku jakiegokolwiek upoważnienia 
ustawowego, posłużenie się przez 
komisarza i jednocześnie kandydata 
w wyborach, zgromadzonym przez 
urząd wyłącznie dla celów gospodarki 
odpadami wykazem adresów wraz  
z deklarowaną liczbą zamieszkujących 
do kwestionowania rzetelności 
rejestru (spisu) wyborców, nie 
stanowi przestępstwa przekroczenia 
uprawnień oraz nie narusza przepisów 
karnych ustawy o ochronie danych 
osobowych? Może Prokuratura 
powinna się zająć wyjaśnieniem tych 
wątpliwości?
 

Donos komisarza na własnych mieszkańców?
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X Piknik Rodzinny tradycyjnie roz-
począł się Mszą św. polową w inten-
cji dziękczynnej z okazji 10 - lecia 
Parafialnego Caritas, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże dla Ofiarodawców, 
Darczyńców, Wolontariuszy oraz 
Rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. 
Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, a oprawę 
muzyczną uświetnił zespół En Christo.

Tegoroczny piknik był wyjątkowy 
ponieważ świętowaliśmy 100 - lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści a także 10 - lecie powstania Caritas 
przy parafii św. Klemensa. Inicjatorem, 
pomysłodawcą powstania Caritas  
w Nadarzynie był ks. proboszcz Andrzej 
Wieczorek; natomiast osobą odpowie-
dzialną i oddaną całym sercem temu 
dziełu jest Pani Stefania Łęcka wraz 
z Wolontariuszami i Księżmi: wspo-
mnianym ks. proboszczem Andrzejem 
Wieczorkiem, ks. Jerzym Jędrzejewskim 
i ks. Jarosławem Kuśmierczykiem. 

Pani Stefania Łęcka podsumowała 
pracę Parafialnego Caritas i złożyła ser-
deczne podziękowania dla Darczyńców, 
Ofiarodawców, Wolontariuszy za wie-
loletnią współpracę, troskę i aktywne 
włączanie się w prowadzone dzieła, 
dzięki którym możliwa była tak cenna, 
potrzebna i wszechstronna pomoc na 
przestrzeni 10 lat.  

Podziękowania za zaangażowanie  
w dzieła prowadzone przez Parafialny 
Caritas oraz życzenia dla całego Zespołu 
Caritas oraz dla Darczyńców złożył 
Wójt Gminy Nadarzyn Pan Dariusz 
Zwoliński oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Danuta Wacławiak, którzy 
w dowód uznania i szacunku dla wy-
konywanej działalności wręczyli kwiaty  
i pamiątkowe statuetki. 

Podziękowania 
oraz  Medal 
Pro Masovia 
dla Pani Stefani 
Łęckiej wręczyła 
Pani Agnieszka 
Kuźmińska – za-
stępca dyrektora 
Depar tamentu 

Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego. Medal wręczany 
jest m.in. osobom które całokształtem 
działalności zawodowej, społecznej, 
publicznej lub realizacją swoich zadań 
na rzecz Województwa Mazowieckiego 
wybitnie przyczyniły się do gospodar-
czego, kulturalnego lub społecznego 
rozwoju Mazowsza.  

Podczas trwania pikniku zapewnio-
nych było wiele atrakcji: rozpoczęli-
śmy od wspólnego poloneza do któ-
rego poprowadziła nas para tancerzy 
z Zespołu Animatria. Swoje stoiska 

zaprezentowali: Grupa  Rekonstrukcji 
Historycznej „Parasol”, Dmuchańce, 
malowanie buziek dla najmłodszych 
(NOK), stoisko rękodzielnicze pani 
Henryki Darnikowskiej, ścianka wspi-
naczkowa, którą ufundował Gminny 
Ośrodek Sportu, Quiz Biblijny 
Odnowy w Duchu Świętym, Cafe 
Szopka – stoisko przygotowane przez 

Harcerzy z Nadarzyńskiego Szczepu 
WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych; 
ponadto harcerze przygotowali tańce 
i zabawy integracyjne, Specjalistyczny 
Samochód z Symulatorem z Urzędu 
Marszałkowskiego  w Warszawie, sto-
isko Straży Gminnej, stoisko Firmy 
Hetman, punkt DKMS Polska – reje-
stracja  potencjalnych dawców szpiku, 
stoisko SPG ZOZ Nadarzyn, Klub 
Sportowy Baseball - Akademia Schaby, 
Fotobudka – pamiątkowe zdjęcie z na-
pisem 100 Lat Niepodległej, występ 
iluzjonisty, stoisko z zabawkami, Food 
Truck. Stałym elementem Pikniku 
Rodzinnego jest stoisko Edukacyjnego 
Namiotu Profilaktycznego – gdzie 
odbywały się zajęcia profilaktyczno-

-edukacyjne prowadzone przez trenera 
i animatora na temat profilaktyki uza-
leżnień.

Do dyspozycji uczestników pikniku 
były też ulotki, baloniki i bransoletki 
promujące zdrowy styl życia. 

Ważnym elementem upamięt-
nienia rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości była wysta-
wa przygotowana przez Liceum 
Ogólnokształcące w Nadarzynie, gdzie 
mogliśmy oglądać unikatowe ekspo-
naty zbierane przez uczniów i nauczy-
cieli oraz wystawę pt. WYSTAWA 
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 
RZECZYPOSPOLITEJ”, którą 
udostępniła Biblioteka Publiczna  
w Nadarzynie. Wystawa powstała przy 
wykorzystaniu pakietu materiałów edu-
kacyjnych udostępnionych w ramach 
projektu „Dla Niepodległej” (program 
realizowany przez PERN S.A., we 
współpracy z Narodowym Archiwum 
Cyfrowym oraz Archiwum Akt 
Nowych). Wystawa składała się z 14 
plansz edukacyjnych, ilustrowanych ar-

X Piknik Rodzinny w Nadarzynie
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chiwalnymi fotografiami. Przedstawiała 
wydarzenia związane z odzyskaniem 
niepodległości oraz sylwetki Polaków 
– ojców niepodległości: Józefa 
Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, 
Ignacego Daszyńskiego, Józefa 
Dowbora-Muśnickiego, Władysława 
Grabskiego, Władysława Sikorskiego, 
Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, 
Józefa Hallera, Wojciecha 
Korfantego, Zofii Moraczewskiej, 

Eugeniusza Kwiatkowskiego, kard. 
Aleksandra Kakowskiego, Romana 
Dmowskiego i Wincentego Witosa.

Jak co roku pomagali nam: 
Komisariat Policji w Nadarzynie, 
Straż Gminna w Nadarzynie 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
z Nadarzyna (w dniu pikniku 
udostępniona była do zwiedzania 
Izba Pamięci, której inicjatorem, 
osobą zabiegającą, zbierającą  
i dbającą o eksponaty był śp. druh 
Leon Giżycki. 

Wyjątkowym wydarzeniem pikniku 

jest Bieg Rodzinny o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn. W poprzednich 
latach bieg odbywał się pod 
patronatem śp. Janusz Grzyba – 
wieloletniego Wójta, człowieka 
z pasją, wizją, o wielkim sercu, 
zasłużonego dla naszej lokalnej 
społeczności.

W tym roku IX Nadarzyński 
Bieg Rodzinny rozpoczął i wręczał 
puchary Pan Dariusz Zwoliński 

Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pan 
Jacek Nowocień Sędzia IX Biegu 
Rodzinnego.

Bieg odbył się w dwóch 
kategoriach: kobiety i mężczyźni. 
Brama startowa oraz koszulki 
białe i czerwone nawiązywały 
do naszych barw narodowych. 
Tradycyjnie uhonorowane zostały     
3 najliczniejsze rodziny oraz 
najmłodszy i najstarszy uczestnik 
biegu. Wśród uczestników biegu 
rozlosowane były liczne nagrody 
w tym rowery – jeden ufundowany 

przez Gminę Nadarzyn; drugi przez 
Pizzerię Margaritę z Nadarzyna. 
Fundatorami pozostałych nagród byli: 
Gmina Nadarzyn (gadżety sportowe), 
Pizzeria Margarita (bony na pizzę), 
Kwiaciarnia Suchy Badyl (bukiety 
kwiatów dla zwycięzców biegu  
w poszczególnych kategoriach i bony 
podarunkowe), Milan Sport (karnety 
na zajęcia sportowe), Pani Henryka 
Darnikowska (pluszaki rękodzieło), 
GODM Tęcza (gadżety sportowe 
oraz upominki dla najmłodszego               
i najstarszego uczestnika biegu).

Nasz Piknik to także występy 
artystyczne; co roku promujemy 
dzieci i młodzież z naszej Gminy, i tak 
wystąpili: Zespół Wesołe Nutki oraz 
uczniowie z Koła Muzycznego Szkoły 
Podstawowej z Nadarzyna, dzieci 
z Przedszkola Jupik z Nadarzyna 
oraz dzieci z GODM Tęcza. Na 
zakończenie mogliśmy wysłuchać 
koncertu Orkiestry OSP Nadarzyn.

W tym dniu nastąpiło również 
rozstrzygnięcie i rozdanie nagród 
dla laureatów  V Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Barwy 
dzieciństwa – Sen o wolności”.

Składamy serdeczne podziękowania 
Wszystkim Państwu za obecność, 
udział, pomoc, zaangażowanie, 

pomysły, dobrą energię, życzliwość  
i włączenie się we wspólne, radosne, 

rodzinne spotkanie!
 

W imieniu Organizatorów, 
Krystyna Masłowska

 - Dyrektor GODM Tęcza.
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Gmina Nadarzyn w projekcie 
ASYSTENT/OPIEKUN OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszeniem 
Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizują projekt nt.: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla 
osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu 
przystąpiły trzy gminy z powiatu pruszkowskiego: Raszyn, Michałowice oraz Nadarzyn. Uczestnikami będą osoby starsze 
wymagające wsparcia asystenckiego lub opiekuńczego oraz opiekunowie dla tych osób. Celem głównym projektu jest 
profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi 60+ o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. 

Projekt przewiduje wypracowa-
nie standardów usług opiekuń-
czych i asystenckich oraz ich 
świadczenie przez wyszkolone 
osoby w charakterze opiekuna.
Poszukiwany  asystent/opiekun 
osób niesamodzielnychWymie-
nione wyżej Gminy, MGOPSy 
oraz instytucje realizujące pro-
jekt, zapraszają wszystkich za-
interesowanych pozyskaniem 
zawodu asystenta/opiekuna 
osób niesamodzielnych. Nasze 
działania adresujemy do osób 
pełnoletnich, w szczególności 
chcemy wspierać aktywizację za-
wodową osób w wieku 50 plus. 
Na uczestników projektu czeka-
ją profesjonalne szkolenia i gwa-
rancja zatrudnienia.  

Kontakt w sprawie rekrutacji  
w gminach Michałowice, Raszyn 
i Nadarzyn: Dariusz Bernatowicz 

Gminny specjalista  
ds. wdrażania standardów 

tel. 502 836 491 
e-mail.: d.bernatowicz@ekon.org.pl 
www.niesamodzielni.org.pl

Poszukiwany Pacownik 
Terminalu (DB Schenker)

Jesli masz uprawnienia na wózki 
widłowe, akceptujesz pracę zmianową, 
pracujesz rzetelnie i dokładnie, znasz 

podstawy komutera. Oferujemy 
umowę o pracę (pensja+premia), 

prace w bezpiecznym i nowoczesnym 
terminalu, dofinansowanie opieki 
medycznej oraz karty mulisport. 

Zadzwon: 600400 400 lub aplikuj 
przez www.dbschenker.com/pl-pl/

kariery
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OŚWIATA

Zakończenie roku szkolnego 2017 - 2018
Koniec szkoły i… upragnione wakacje
22 czerwca oficjalnie zakończył się rok szkolny 2017-2018. We 

wszystkich szkołach z terenu gminy Nadarzyn odbyły się apele, 
uczniom wręczano nagrody, a nauczycielom podziękowania  
i kwiaty. Najważniejsze były świadectwa, które otrzymało 1440  

uczniów z pięciu publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum, a także 174 przedszkolaków  
z „zerówek”. Miniony rok szkolny był bardzo udany. Uczniowie startując w różnorodnych konkursach 
sprawdzających wiedzę, a także prezentujących ich talenty osiągnęli wiele sukcesów. Młodzież kończąca gminne 
szkoły publiczne śmiało może konkurować z uczniami nie tylko z całego powiatu, ale i województwa. Przykładem 
wysokiego poziomu nauczania są wyniki jakie osiągnęli gimnazjaliści podczas egzaminu końcowego. Młodzież  
z Gimnazjum w Nadarzynie osiągnęła lepsze wyniki niż uczniowie ze szkół powiatowych i wojewódzkich. 

Sukcesy naukowe idą w parze z triumfami sportowymi, co dowodzi harmonijnego rozwoju ciała i umysłu. Po wytężonej 
pracy, przyszedł czas zasłużonego wypoczynku i uczniowie rozpoczęli długie, bo aż 73 dniowe wakacje. Do ławek szkolnych 
powrócą dopiero 3 września, a w tym czasie w placówkach oświatowych z terenu gminy przeprowadzone zostaną niezbędne 
naprawy, remonty i modernizacje.

XLV Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Absolutorium dla 

Wójta 

- XLV Sesja Rady 
Gminy Nadarzyn

W środę, 20 czerwca 2018r. podczas 
XLV Sesji Rady Gminy została 
podjęta uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium za 2017 rok dla wójta 
Gminy Nadarzyn. Po przedstawieniu 
sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2017 rok oraz sprawozdania 
z działalności za 2017 rok, a także 
po analizie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie 
sprawozdań na wniosek Komisji 
Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii komisji Gospodarczej  
i Budżetowej – Wójt Gminy Nadarzyn 
jednogođnie uzyskał absolutorium 
Rady Gminy Nadarzyn. Sam budżet 
otrzymał też pozytywną opinię RIO. 
Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości działania 
finansowego Wójta w 2017 roku.

Urzędnicy, Radni, Sołtysi i Rada Seniorów uczcili pamięć wójta śp. 
Janusza Grzyba

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.”
Napoleon Bonaparte

W środę, 20 czerwca po zakończeniu XLV Sesji Rady Gminy  
w hallu budynku Urzędu Gminy odbyło się uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej śp. Janusza Grzyba, Wójta naszej gminy  
w latach 1998-2017 (fot. powyżej). 
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Na to pytanie mogli odpowiedzieć wi-
dzowie przedstawienia pt. „Kopciuszek 
z nowym zakończeniem”, które przy-
gotowali i zaprezentowali uczniowie 
klasy 2, w ramach Szkolnego Tygodnia 

Czytania. Tym razem podczas tań-
ca małych aktorów do utworu I.J. 
Paderewskiego „Menuet”, Kopciuszek 
zgubił magiczny tomik wierszy. 
Widzowie byli pod wrażeniem dekoracji 
do przedstawienia, a szczególnie kare-
ty, którą Kopciuszek przyjechał na bal. 
Dzieciom z Przedszkola w Młochowie, 
które zasiadły na widowni Książę  
i Kopciuszek, na pamiątkę wizyty w na-
szej szkole, podarowali książkę. 
Dla uświetnienia Szkolnego Tygodnia 

Czytania uczniowie naszej szkoły przy-
gotowali wystawę o ulubionych książ-
kach. Znalazły się na niej: bajkowe pu-
dełka, lapbooki, okładki i zakładki do 
książek oraz plakaty promujące czytel-
nictwo. Odbył się także konkurs recyta-
torski „Wiersze Jana Brzechwy”, a pod-
czas zajęć świetlicowych rodzice czytali 
dzieciom bajki.
Zorganizowana była także zbiórka 

książek dla Oddziału Pediatrii Szpitala 
w Grodzisku Mazowieckim.

Agnieszka Michalczyk – wychowawca kl.2
Irena Iwaniuk – bibliotekarz

Niezwykłe lekcje 
w Zamku 

Królewskim 
w Warszawie 

21 maja uczniowie klas 0-3 gościli 
w komnatach Zamku Królewskiego, 
gdzie odbywały się lekcje muzealne 
wraz z przedstawieniami. Poniżej 
relacje uczniów klasy 2 pt., którzy 
uczestniczyli w spotkaniu pt. „Paź  
w służbie Jego Królewskiej Mości”:
Ada Szymichowskia: „21 maja po-

jechaliśmy do Zamku Królewskiego 

w Warszawie. Mieliśmy lekcję o słu-
żących Króla Stanisława Augusta. 
Rozmawialiśmy z ciekawą postacią 
– niesfornym paziem króla. Paź za-
grał nam na mandolinie, a my mo-
gliśmy zatańczyć na zamku menueta. 
Na ścianach zamku były ładne ob-
razy, na których były różne posta-
ci. Oglądaliśmy królewskie pokoje, 
w których były piękne eksponaty. 
Najbardziej podobał mi się pokój 
żółty, w którym król jadał obiady. 
Wycieczka była ciekawa.” 
Konrad Majewski przedstawił zarys 

historyczny  „Po zamku oprowa-

dzała nas pani przewodnik, która opo-
wiadała nam różne historie. Byliśmy  
w sypialni i garderobie króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który był 
ostatnim królem Rzeczypospolitej 
Polski. Dowiedziałem się, że Stanisław 
August chciał, żeby zamek ten był naj-
ładniejszym zamkiem w naszym kraju. 
Król Stanisław August lubił styl fran-
cuski, kuchmistrza też miał z Francji. 
Dla 300 osób obsługi gotowało 40 
kucharzy a naczynia zmywało 9 kobiet. 
Król jadł śniadanie w sypialni, a mały 
obiad z sześcioma osobami. Paziowie  
uczyli się dobrze wykonywać polece-
nia króla, tańca, gry na instrumencie  
i szermierki. Król Stanisław August znał 
dużo języków obcych, a dworzanie mó-
wili w językach: francuskim, niemieckim 
i łacińskim. Język łaciński w tamtych 
czasach był językiem do nauki.”  

Agnieszka Michalczyk- Nauczyciel SP Młochów

Warsztaty drukarskie 
w Bibliotece Publicznej 

w Młochowie
Relacja uczennicy klasy 2 Gabrieli Jurgi: 

„22 maja z klasą 1 byliśmy w Bibliotece 
Publicznej w Młochowie. Do bibliote-
ki przyjechały dwie panie, które obja-
śniały nam jak robić książki. Mogliśmy 
sami pisać na maszynie i wykonywać 
ilustracje z użyciem wykrojników. Ja 
zrobiłam książkę o kocie. Nadałam jej 
tytuł „Kotek Mamrotek”. Wszystkie 
wykonane przez nas książki mają pięk-
ne ilustracje. Na koniec pani Joanna 
Tyluś dała każdemu własną książkę pt.  
„O Małej Ogrodniczce”. 
Dziękujemy pani Mirosławie Kwiatka 

za zorganizowanie niezwykle ciekawej 
lekcji dla naszych uczniów!
Agnieszka Michalczyk -Nauczyciel SP Młochów

SP Młochów

Czy Kopciuszek 

zawsze gubi pantofelek?  

- szkolny Tydzień 

Czytania

Fot. arch szkoły

Fot. arch szkoły
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W tym roku, Gminny Konkurs 
Matematyczny „WZOROWY 
MATEMATYK”, odbył się w Szkole 
Podstawowej w Młochowie. Wzięło 
w nim udział 44 uczniów z klas 1-3. 
Celem konkursu była popularyzacja 
wśród uczniów matematyki, kształto-
wanie logicznego myślenia, współza-
wodnictwo, oraz rozwijanie wiary we 
własne możliwości. 
Finalistami konkursu w poszczegól-
nych kategoriach zostali:
Klasy 1:
I miejsce – Jakub Trela  SP Nadarzyn; 
II miejsce – Krzysztof  Zawada SP 
Rusiec
III miejsce – Julia Janiszewska SP 
Nadarzyn
Klasy 2:
I miejsce – Maja Turek  SP Młochów; 
II miejsce – Przemysław Engel  SP 
Nadarzyn
III miejsce – Piotr Sepeta  SP 
Nadarzyn, Jan Woźniak  SP Kostowiec
Klasy 3:
I miejsce –  Bartosz Duda  SP Rusiec, 
Szymon Mazurek  SP Młochów

Gminny Konkurs Matematyczny „WZOROWY MATEMATYK” w SP Młochów

II miejsce – Katarzyna Friedrich SP 
Rusiec; 
III miejsce – Julia Dubielecka  SP 
Nadarzyn, August Nowak  SP 
Młochów.
Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim 
uczestnikom oraz nauczycielom 

przygotowującym uczniów do 
pięknej rywalizacji i zmagań  
z zakresu wiadomości i umiejętności 
KRÓLOWEJ NAUK.

Agnieszka Michalczyk
Hanna Wiśniewska

Nauczyciele SP Młochów

Festiwal Nauki
SP Kostowiec

 21-25 maja 2018 r. w Szkole 
Podstawowej im. św. Stanisława Kostki 
odbył się Festiwal Nauki. Był on pod-
sumowaniem zajęć prowadzonych  
w ramach projektu unijnego realizo-
wanego w naszej szkole, a jednocze-
śnie elementem programu „Szkoła 
z klasą”. Dla naszych uczniów był to 
czas, aby pogłebić swoją wiedzę i do-
skonalić nabyte już  umiejętności. 
Wyjątkowy tydzień w naszej szkole  

rozpoczęła  „Lekcja chemii na we-
soło” prowadzona przez panią Zofię 
Wilamowską, w której uczestniczyli 
uczniowie klas V i VI. Chemia to do 
niedawna dziedzina obca uczniom  
szkoły podstawowej, ale ciekawa for-
ma przekazu i oryginalne doświadcze-
nia sprawiły, że chemia nie wydaje się 
taka straszna.
Następnie wszyscy uczestniczyliśmy 

w spotkaniu z pisarką, dziennikar-

ką, autorką wielu książek dla dzieci 
– panią Małgorzatą Strękowską – 
Zarembą. Pisarka jest osobą  żywio-
łową i ma dobry kontakt z dziećmi. 
Opowiadała o swoich książkach  
i o tym, co ją zainspirowało do napi-
sania wielu z nich. Uczniowie z uwa-
gą i skupieniem słuchali fragmentów 
książek czytanych przez autorkę. 
Dzieci nie tylko słuchały, ale aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu – zadawały 

pisarce pytania, wykonywały improw-
izaje do recytowanych przez gościa 
wierszyków. Na koniec spotkania 
uczstnicy mogli otrzymać wpis z de-
dykacją i autografem autorki. 
Uczniowie uczestniczący systema-

tycznie w zajęciach koła technicznego 
mieli niewątpliwą przyjemność pracy 
na zajęciach z robotyki. Na warszta-
tach mali inżynierowie konstruowali, 
budowali, programowali i wprowa-

Spotkanie z Małgorzatą Strękowską -Zarembą
Fot. arch szkoły

Fot. arch szkoły
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dzali w ruch roboty,  wykorzystu-
jąc  zestaw klocków. Zajęcia miały 
charakter praktyczny, rozwijały 
kreatywność, zdolności manualne  
i umiejętności techniczne. Warsztaty 
były nie tylko świetną zabawą, ale 
także doskonałą okazją i zachętą do 
rozwijania zainteresowań.
Tego samego dnia członkowie  

koła informatycznego uczestniczyli 
w warsztatach programowania.

Kolejny dzień rozpoczął się 
warsztatami w pracowni witrażu. 
Dwudziestu dwóch uczniów ucze-
stniczących w zajęciach koła plas-
tycznego  miało możliwość włas-
noręcznego  wykonania witrażu.  
Głównymi materiałami było szkło  
i metal. Uczniowie z  ogromną 
chęcią zabrali się do pracy (fot. 
poniżej). Swoje zadania wykonywali 
w skupieniu z dużym zaangażowan-
iem. Nic więc dziwnego, że pow-
stały piękne prace, które uczniowie 

po warsztatach zabrali do domu.
Dużą atrakcją zaplanowaną dla na-

szych uczniów na 3 dzień Festiwalu 
były warszaty Beat Boxu. Wszyscy 
uczniowie z zachwytem słucha-
li prowadzącego warsztaty pana 
Macieja. Dzieci miały możliwość 
spróbować własnych sił i zgod-
nie z instruktażem prowadzącego  
wydobywali z siebie różne dźwię-
ki, sami byli zdziwieni, że potrafią.
Warsztaty zakończyły się rewelacy-
jnym pokazem  dwukrotnego mis-
trza Polski w Beat Boxie.
W czwartek rano czekała nas 
żywa lekcja przyrody.  Prowadząca 
zajęcia przyjechała do nas z bardzo 
ciekawymi płazami. Uczniowie 

mogli przypomnieć sobie cechy 
charakterystyczne zwierząt i rozwój 
żaby oraz  zobaczyć niektóre chronione  
w Polsce płazy. Żywa lekcja przyrody 
dostarczyła uczniom wielu wrażeń. Na 
pewno długo pozostanie w ich pamięci.
Ostatni dzień festiwalu to 

spotkanie naszych podopiecznych 
z żywą lekcją historii. Na nasze 
zaproszenie przyjechała do nas grupa 

rekonstrukcyjna „Szare Szeregi”, 
która przeniosła nas w czasy nam 
odległe. Warsztaty podzielone były na trzy 
części. Pierwsza część dotyczyła historii 
umundurowania, broni (fot. poniżej).
Kolejna część warsztatów to nauka  
musztry, zakwaterowania oraz 
obrony żołnierzy. Ostatnim punktem 
było przedstawienie uczniom jak 
wyglądała praca sanitariuszek. Dzieci 
mogły zobaczyć niektóre narzędzia, 
urządzenia do sterylizacji, łóżka 
polowe oraz stroje sanitariuszek. 
Niewątpliwą atrakcją było uszycie 
przez każdego uczestnika biało-
czerwonej opaski na rękę lub 
dodatkowo wykonanie kotylionu.
Nasz festiwal był prawdziwą przygodą, 
to czas nauki, wiedzy, kultury, sztuki, 
ale przede wszystkim dobrej zabawy. 
Mamy nadzieję, że wrażenia i miłe 
wspomnienia przyczynią się u naszych 
uczniów do rozwijania swoich pasji  

i zainteresowań.
Dorota Śmigielska

Fot. arch szkoły

Fot. arch szkoły

Koncert Beat Boxu. Fot. arch szkoły
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Nadarzyński Szczep WATAHA 
im. Żołnierzy Wyklętych

Harcerski Rajd 
Świętokrzyski

W dniach 31 maja – 3 czerwca odbył 
się jubileuszowy 60-ty ogólnopolski 
Harcerski Rajd Świętokrzyski, w tym 
roku pod tytułem “100 lecie Niepod-
ległości”. Zgromadził on w tym roku 
około 1150 zuchów i harcerzy. Po raz 
ósmy na szlakach Rajdu pojawili się 
również i członkowie naszego Szczepu. 

Po raz drugi nasi instruktorzy - pwd. 
Bogumiła Orłowska, pwd.Weronika 
Rządkowska, pwd. Adrian Duszczyk, 
pwd. Anna Murzynowska, phm. Marta 
Kuczewska pod komendą ks. hm. Ja-
rosława Kuśmierczyka organizowała 
trasę II – biwakową „W ciemno”. Na 
II trasie zameldowało się 140 uczest-
ników! Słyszeliśmy od rajdowiczów, 
że jej organizacja i panująca na  
szlakach i podczas ognisk atmosfera 
bardzo się podobała. Mimo, że szla-
ki zmuszały do długich i forsownych 
marszów, były poprowadzone 
przez bardzo urokliwe zakątki Gór 
Świętokrzyskich. 

Rajdowych nieznanych trudów na 
trasie II nie przestraszyły się harcerki 
ze 101 Drużyny “Błękitne Wilki” w SP 
Rusiec, pod opieką phm. Filipa Skor-
ka. Każdego dnia dzielnie pokonywały 
wiele kilometrów (nawet ponad 30), na 
równi ze starszymi od siebie harcerzami. 
Na Rajd wyruszyła także, po raz trzeci, 
sześcioosobowa rodzina pwd. Łukasza  

i dh. Magdy Pawliców. Wystartowali na 
trasie VI -  Pokoleniowej. Wspólnie re-
alizowali wyznaczone zadania, wędrow-
ali po leśnych szlakach, uczestniczyli  
w wieczornych ogniskach, szukali 
odpowiedzi w ramach Questu po Sta-
rachowicach oraz zwiedzali tam Muze-
um Przyrody i Techniki im. Jana Pazdu-
ra (z dinozaurami i ekspozycją samo-
chodów Star). 

Uczestnicy Harcerskiego Rajdu 
Świętokrzyskiego mieli okazję spotkać 
się 2 czerwca na wieczornym Festiwalu 
Zlotowym w Parku Miejskim pod Skałą 
w Starachowicach, na którym wszystkie 
trasy mogły się zaprezentować w radosnej 
formie, a potem wspólnie uczestniczyć  

w ciekawych koncertach. Następnego 
dnia rano na Szlakowisku odbyła się 
wspólna Msza św. (którą odprawił  ks. 
hm. Jarosław Kuśmierczyk) oraz apel 
końcowy. Ilość zebranych razem na 
placu apelowym harcerzy i zuchów 
robiła wrażenie. Na podsumowaniu 
Rajdu nagrodzony został ks. 
hm. Jarosław Kuśmierczyk za 
zorganizowanie II Trasy. Po raz trzeci, 
tym razem od prezydenta Starachowic, 
nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
otrzymała 2,5-letnia Łucja Pawlica. 
Odważnie, w błysku fleszy uścisnęła 
rękę prezydenta, pozowała z nim do 
zdjęcia i samodzielnie (z tatą u boku) 
odebrała wielką nagrodę, budząc 
radość na twarzach  uczestników apelu, 
którzy pamiętają ją z poprzednich 
Rajdów. 

Piknik rodzinny
Jak co roku, nasi harcerze wzięli  

udział w organizacji Pikniku Rodzin-
nego, który odbył się 10 czerwca przy 
parafii. Na swoim stoisku serwowali 
kawę, herbatę, ciasto i kiełbaskę z grilla. 

Mikser Programowy
Również 10 czerwca dwa harcerskie 

patrole z naszego Szczepu uczest-
niczyły w “Mikserze programowym”, 
zorganizowanym w Parku Górczewska 

Nasi najmłodsi uczestnicy

Fot. arch szczepu

Fot. arch szczepu

Fot. arch szczepu

Msza św. na szlaku
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przez kluby specjalnościowe z Chorągwi 
Stołecznej (np. Harcerską Służbę Zabez-
pieczenia, Harcerską Służbę Ratowniczą). 
Harcerze poznawali specjalności, jakie 
mogą mieć drużyny i zdobywali punkty 
za wykonywanie różnych zadań z nimi 
związanych, mieli okazję obserwować 
pokazy  strażackie i ratowników ZHP. 

Ciekawostka - od harcerskiej drużyny 
pożarniczej mogli się nauczyć, co robić  
w razie zapalenia się tłuszczu na patelni. 

Ognisko
21 czerwca apelem i ogniskiem 

końcowym zakończyliśmy oficjalnie rok 

pracy całego Szczepu. Każda drużyna 
i gromada podsumowała swoją cało-
roczną pracę, zaśpiewaliśmy razem 
wiele harcerskich piosenek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ins-
tytucjom z terenu naszej gminy, z który-
mi mieliśmy przyjemność współpra-
cować w ciągu mijającego roku harcer-
skiego. Dziękujemy Księdzu Probo-
szczowi   parafii, Panu Wójtowi, pra-
cownikom UG Nadarzyn, Dyrektorom 
szkół, Ognisku „Tęcza”, parafialnemu 
Caritasowi, Nadarzyńskiemu Ośrodko-
wi Kultury, OSP w Nadarzynie, Policji. 
Liczymy na dalszą owocną współpracę 
w przyszłym roku! Z radością przy-
gotowujemy się do naszego kolejne-
go obozu, który rozpocznie się pod 
koniec czerwca. Tym razem jedziemy 
na Harcerską Bazę Obozową “Lucień”, 
położoną w malowniczym Gostyńsko - 
Włocławskim Parku Krajobrazowym, 
pod Płockiem, w pobliżu jeziora Lucieńskiego.  
Z pewnością znów wzbogacimy się o wiele 
cennych i radosnych doświadczeń! 

Dh. Magdalena Pawlica

PRACOWITY  CZERWIEC  DLA  NADARZYŃSKIEJ DRUŻYNY 
WOLONTARIUSZY DKMS

Weekend 9 i 10 czerwca dla nadarzyńskiej drużyny wolontariuszy Fundacji DKMS Polska był bardzo pracowity i udany, 
bo udało nam się zarejestrować kolejne 44 osoby jako potencjalnych Dawców. Byliśmy obecni na trzech imprezach, które 
odbyły się w naszej Gminie. Był to Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie, Święto Szkoły Podstawowej 
w Młochowie i Piknik Rodzinny przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie.
Przy wspaniałej zabawie część uczestników postanowiła pomóc chorym na nowotwory krwi rejestrując się jako 

potencjalni Dawcy Szpiku i Komorek Macierzystych w myśl hasła Fundacji: POMOŻESZ? BO MOŻESZ, MASZ TO 
W GENACH...
Na Pikniku Rodzinnym przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 4 - zarejestrowaliśmy - 17 potencjalnych 

Dawców Szpiku. Na Święcie Szkoły Podstawowej w Młochowie przy ul. Mazowieckiej 46 - zarejestrowaliśmy - ostatecznie 
- 19 potencjalnych Dawców Szpiku. Na Pikniku Rodzinnym przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie przy ul. Kościelnej 
1 - zarejestrowaliśmy - 8 potencjalnych Dawców Szpiku. Uważam, że to wspaniała sprawa chcieć pomagać korzystając  
z każdej nadarzającej się okazji. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się zarejestrowali.
Nie byłoby nas wolontariuszy DKMS, gdyby nie życzliwość Dyrekcji i Grona Pedagogicznego szkół w Nadarzynie  

i w Młochowie oraz Dyrekcji i współpracowników Gminnego Ośrodka Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”  
w Nadarzynie. Za wszelką pomoc organizacyjną serdecznie dziękuję.
Dziękuję moim wolontariuszom, którzy bardzo bali się czy wszystko uda im się dobrze zrobić. Bo muszę się Państwu 

przyznać, że prawie wszyscy wolontariusze działali ze mną po raz pierwszy i sprawdzili się. Jesteście WIELCY... Natalia 
Jakubowska, Ania Kocot; wolontariusze z Liceum Nadarzyńskiego: Karolina Kowalska, Gosia Żwirska, Karola Bąk, 
Michał Zakharkin; Renata Andraka, Joanna Kowalska, Oliwia Walica, Ania Pakuła, Angelika Pakuła, Agnieszka Blat, 
Paweł Siwa i Zosia Siwa...
 W ostatnią niedzielę na zaproszenie wójta Gminy Michałowice pana Krzysztofa Grabki byliśmy na Festynie z okazji 

Dni Gminy Michałowice. Tam prowadziliśmy już 11 akcję rejestracji potencjalnych Dawców Szpiku i Komórek 
Macierzystych. Podczas imprezy zarejestrowaliśmy 18 nowych potencjalnych dawców, którym serdecznie dziękujemy za 
chęć pomocy chorym na nowotwory krwi. Dziękuję serdecznie panu wójtowi Gminy Michałowice Krzysztofowi Grabce 
i organizatorom Festynu, że mogliśmy być i działać dla dobra chorych.
Dziękuję wolontariuszom: Agnieszce Sęk, Edycie Sych, Katarzynie Zalewskiej, Julii i Oli Sych.

Tomasz Siwa - koordynator akcji rejestracji Dawców Szpiku

Podczas Pikniku Rodzinnego w Nadarzynie

Fot. arch szczepu
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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

1.05.2018 r. Wyjazd zastępu do 
otwarcia drzwi mieszkania na proś-
bę sąsiadów w miejscowości Rusiec.  
W czasie drogi zostaliśmy odwołani, 
gdyż na miejscu działała jednostka 
OSP Młochów. 
5.05.2018 r. Wyjazd zastępu do pa-
lącej się doniczki usytuowanej na 
lampie oświetleniowej na terenie pla-
cu Poniatowskiego w Nadarzynie. 
Ugaszenie oraz rozmontowanie pozo-
stałości i zabezpieczenie w ustronnym 
miejscu. 
13.05.2018 r. Udział zastępu w usu-
nięciu skutków wypadku samochodu 
osobowego, który uderzył w ekrany 
dźwiękochłonne na modernizowanym 
odcinku trasy S8. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
udzieleniu pomocy przedmedycznej 
dwóm osobom poszkodowanym. Na 
miejscu obecne były dwa zastępy PSP 
Pruszków, OSP Młochów, Policja WRD 
Pruszków, oraz Pogotowie ratunkowe. 
14.05.2018 r. Wyjazd zastępu do po-
żaru lasu na terenie Hornówka. Po 
dojeździe do punktu koncentracji 
w PSP Pruszków, okazało się, że są 
to tylko ćwiczenia kompanii „LAS”. 
Nasze działania polegały na przetła-
czaniu wody do innych samochodów. 
Obecne na miejscu jednostki z powia-
tu Pruszkowskiego: OSP Nowa Wieś, 
OSP Biskupice oraz PSP Pruszków. 
Działania prowadzone od godziny 
12.00 do 17.00.
Godzinę po powrocie z ćwiczeń zo-
staliśmy zadysponowani na ulicę 
Komorowską, gdzie na terenie prywat-
nej szkoły zlokalizowano gniazdo os, 
które zostało usunięte.
19.05.2018 r. W godzinach porannych 
zostaliśmy zadysponowani na teren ma-
gazynów przy trasie katowickiej, gdzie 
załączyła się czujka dymowa. Po spraw-
dzeniu terenu nie stwierdzono zagroże-
nia. 
25.05.2018 r. Wyjazd zastępu do usunię-
cia skutków kolizji dwóch aut osobo-
wych na trasie S8 w Paszkowie. Nasze 
działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej jednej oso-

bie poszkodowanej oraz uprzątnięciu 
miejsca zdarzenia. Na miejscu obec-
ne dwa zastępy PSP Pruszków, WRD 
Pruszków, Pogotowie Ratunkowe. Po 
powrocie do jednostki zostaliśmy prze-
kierowani na ulicę Sezamkową w Ruścu, 
do szerszeni, gnieżdżących się na terenie 
sali weselnej. Z powodu braku widocz-
nego gniazda, odstąpiliśmy od działań.

26.05.2018 r. W godzinach nocnych 
zostaliśmy zadysponowani do palącego 
się samochodu osobowego w Wolicy.  
W trakcie jazdy dyspozytor PSP 
Pruszków, kazał nam zawracać, gdyż 
na miejscu działali już strażacy PSP 
Pruszków.
27.05.2018 r. Wyjazd zastępu do wy-
padku drogowego z udziałem samo-
chodu osobowego oraz motocykla. 
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
uprzątnięcie jezdni. Na miejscu obecne  
były dwa zastępy PSP Pruszków, dwa 
patrole WRD Pruszków oraz Policjanci 
WRD Pruszków na motocyklach, dwie 

karetki Pogotowia Ratunkowego, tech-
nik oraz prokurator. Działania prowa-
dzone w godzinach popołudniowych.

30.05.2018
Zadysponowano nas do plamy oleju 
na trasie S8. Po przejechaniu odcinka 
od Paszkowa do Rozalina, nie zlokali-
zowano zdarzenia. Działania podjęte  
w godzinach przedpołudniowych.
Tego samego dnia w godzinach wie-
czornych zostaliśmy zadysponowani na 
ulicę Grodziską do wypadku motocykli-
sty. Na miejscu okazało się, że zdarze-
nie jest usytuowane na granicy powiatu 
Pruszkowskiego oraz Grodziskiego. 
Na miejscu obecne były: PSP Grodzisk 
Mazowiecki, OSP Książenice, PSP 
Pruszków, OSP Młochów, Policja 
Grodzisk Mazowiecki, Pogotowie 
Ratunkowe. W zdarzeniu tym ranny 
został motocyklista, który został prze-
transportowany do szpitala.

Krzysztof Hamernik
 Naczelnik OSP Nadarzyn 

Nadarzyńscy strażacy w czołówce 
najlepszych ratowników w kraju!!!

Strażacy OSP Nadarzyn zajęli II miejsce w kategorii Straży Pożarnych  
w XII Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w ramach KPP (Kwalifikowanej 
Pomocy Przedmedycznej), zaś 12 w klasyfikacji ogólnej. W zawodach wzięły udział 
32 drużyny z całej Polski.

Skład drużyny: Krzysztof Hamernik, Bartłomiej Call, Bartłomiej Klotz, Jarosław 
Świętochowski, Karol Kołakowski (fot. na okładce WN).

Informacje o Mistrzostwach: https://www.facebook.com/pg/Og%C3%B3lnopolskie-
Mistrzostwa-w-Ratownictwie-w-Ramach-KPP-1409278419339890/posts/

Wizyta u Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego (pierwszy z prawej), Bartłomiej Call, Krzysztof 
Hamernik, Janusz Rajkowski Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn
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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

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

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

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

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

Pranie wykładzin, tapicerki. Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
Poszukuję Pani do pomocy w prowadzeniu domu  

w Strzeniówce do dwóch osób 2-3 razy w tygodniu po 
kilka godzin. Dni i godziny do uzgodnienia. 

Tel. 511 069 550

Do wynajęcia dźwig koszowy, Tel. 514 175 350

Pogotowie ogrodnicze. Prace porządkowe. 
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 

Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. 

Tel. 511 289 481
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Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 
do klienta. Tel. 505 206 369
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Caritas przy Parafii 

św. Klemensa 

 w Nadarzynie

Z życia parafii...

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

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

Z radością informujemy, że w maju 
2018 Sakrament Chrztu przyjęli: 
Michał Bogusz, Nicolas Kulikowski, Mi-
kołaj Betlewicz, Leon Kowalewski, Julia 
Żemojć – Kowalczyk, Natalia Guzewicz,  
Sakramentalny Związek Mał-
żeński w maju 2018 za-
warły następujące osoby: 
Maciej Zalewski i Marta Górecka 

Z przykrością informujemy, że  
w maju 2018 odeszli z naszej Para-
fii: śp. Krystyna Kowalska, śp. Krystyna 
Pytkowska, śp. Tadeusz Kuzek, śp. Ge-
nowefa Tarkowska, śp. Hanka Małgo-
rzata Bobryk, śp. Józef Rachmielowski

Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych 
 z naszych rodzin.

 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co 
ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi.”
 św. Jan Paweł II

10 lat działalności Caritas przy Pa-
rafii św. Klemensa w Nadarzynie

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, 
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn 

10 lat temu na wniosek ks. Proboszcza 
Andrzeja Wieczorka został powoła-
ny   Caritas przy Parafii św. Klemensa  
w Nadarzynie oraz Zespół wolontariu-
szy. Podjęto działania, byśmy  zgodnie ze 
słowami Ewangelii mogli  wywiązywać 
się z uczynków miłosierdzia wobec słab-
szych, chorych, starszych. Wszystkich, 
którzy potrzebują wsparcia i dobrego 
słowa. A zatem Parafialny Caritas to 
wspólne  dzieło parafii. Dzieło wszyst-
kich, którzy udzielają wsparcia  z myślą  
o bliźnich – bezinteresowna i życzliwa 
pomoc to właśnie idea Caritas – idea 
miłości bliźniego. Na przestrzeni lat po-
dejmowaliśmy różne działania. Pomaga-

liśmy podopiecznym w rozwiązywaniu 
problemów dnia codziennego tj. braku 
pieniędzy na żywność, leki, opał. Służyli-
śmy radą,  pomocą, dobrym słowem. Re-
alizowaliśmy program unijny prowadzony 
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
wydawaliśmy żywność która była dużym 
wsparciem dla naszych podopiecznych. 
Od kilku lat brak programu unijnego 
wypełniają zbiórki żywności prowadzo-
ne przez harcerzy. Życzliwość właścicieli 
sklepów i Państwa jako klientów, którzy 
hojnie napełniają kosze żywnością po-
zwala nam przygotować paczki świątecz-
ne a przy dobrym gospodarowaniu wspie-
rać potrzebujących  w ciągu całego roku. 
Dzięki życzliwym Ofiarodawcom, ofia-
rom złożonym na tacę, prowadzonym 
zbiórkom do puszek, rozprowadzaniu 
świec i palm wielkanocnych, oraz z 1%  
odpisu od podatku mogliśmy dofinan-
sowywać zakupy leków, opału, wspomóc 
w  doposażeniu szkolnym, dofinansować 
wyjazdy na  kolonie i obozy rehabilita-
cyjne. Dzięki Darczyńcom pomagaliśmy 
rzeczowo zaopatrując w odzież, obuwie, 
drobny sprzęt gospodarstwa domowe-
go, meble. Podejmowaliśmy też działania  
niosące pomoc rodzinom poszkodowa-
nym w zdarzeniach losowych takich jak 
powódź, pożar,  poważne choroby, nie-
pełnosprawność. W 2010 roku wspólnie 
z Władzami i mieszkańcami całej gminy 

przeprowadziliśmy dużą akcję pomocy 
dla powodzian z Sandomierza. Zawieź-
liśmy 7 transportów darów rzeczowych 
po kilka ton każdy. 10 lat działalności  
naszego Caritas pozwala z całą odpowie-
dzialnością stwierdzić, że jesteśmy wraż-
liwą społecznością. Każdy apel, prośba  
o wsparcie danego dzieła spotykała się ze 
zrozumieniem i dużą życzliwością. 
Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, 
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn w imieniu 
ks. Proboszcza, własnym i całego Zespo-
łu Wolontariuszy serdecznie dziękuję za 
zaufanie, za wieloletnią współpracę, za 
włączanie się w dzieła prowadzone przez 
Parafialny Caritas. Dziękuję za dowód 
troski o osoby najsłabsze za Waszą wy-
obraźnię miłosierdzia i okazywaną na co 
dzień dobroć. 
Wieloletnia działalność, zobowiązuje by 
wyróżnić osoby, instytucje, za wieloletnie, 
systematyczne wspieranie naszych dzia-
łań, osoby które w sposób szczególny 
zapisały się w naszej pamięci. Należą do 
nich: Pani Bożena Grzyb oraz nieobecny 
już wśród nas śp. Janusz Grzyb, p. To-
masz Muchalski, p. Agnieszka Kuźmiń-
ska, p. Danuta Wacławiak, p. Edyta Gaw-
rońska, p. Paweł Prejss, p. Tomasz Krupa, 
p. Danuta i Ryszard Pluta, p. Iwona i Jacek 
Bilińscy, p. Paweł Kuch, p. Tomasz Siwa, 
p. Katarzyna Barchacka i śp. Robert Bar-
chacki. Właściciele sklepów spożywczych 

Kancelaria Parafialna czynna 
poniedziałek – piątek rano 

8.00 – 9.00, po południu 
16.30 – 17.30; 

sobota 8.00 – 9.00 

tel. 22 739 – 76 - 20
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Pani Krystynie Żurawskiej 
 składamy wyrazy głębokiego współczucia

i kierujemy słowa otuchy w trudnych chwilach po stracie 

Męża
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni oraz Wójt i Pracownicy UG Nadarzyn 

gdzie były prowadzone zbiórki żywności 
p. Helena Olejnik, p. Danuta i Tomasz Ki-
lińscy „Pawilony”, p. Urszula i Paweł Łu-
kasiewicz „ Kaprys”, p. Elżbieta Kiliszek 
„Warus”, p. Jolanta i Zbigniew Kozłowscy  
„ U Joli”, p. Elżbieta i Piotr Chruściak 
„ABC Chruściak”,  Szczep Drużyn Har-
cerskich i Zuchowych „WATAHA” pod 
opieką ks. Jarosława Kuśmierczyka, Spo-
łeczność Szkół Podstawowych, Grażyna 
Witkowska i Pracownicy GOPS, p. Kry-
styna Masłowska dyrektor i Pracownicy 
Ogniska „Tęcza” serdeczni, pomocni przy 
realizacji każdego dzieła. Ks. Jerzy Jędrze-
jewski wsparcie duchowe i modlitewne, 
wspólne pielgrzymowanie, troska by na 
każdym wyjeździe znalazły się bezpłatne 
miejsca dla podopiecznych.

Działalność Parafialnego Caritas to pra-
ca społeczna wolontariuszy, Koleżanek  
i Kolegów, którym z całego serca w imieniu 
własnym i ks. Proboszcza serdecznie dzię-
kuję. Obecnie do Zespołu należą p. Zofia 
Bajerska, p. Maria Gałaj, p. Jadwiga Żyta,  
p. Krystyna Wawryków, p. Barbara Ko-
złowska, p. Krystyna Masłowska, p Bożena 
Karczmarczyk, p. Marcin Karczmarczyk,  
p. Andrzej Pietrzak. W latach wcześniej-
szych  w ramach wolontariatu pomagały 
również p. Henryka Wencel,  p. Teresa Ża-
kowska, p. Alicja Pająk, p. Feliksa Okulicka.
Parafialny Caritas to życzliwe decyzje ks. 
Proboszcza, stworzenie godnych  warun-
ków do  przyjmowania podopiecznych i do 
pracy wolontariuszy. Wsparcie materialne 
w realizacji podejmowanych działań.

 10 czerwca br. w czasie Pikniku Ro-
dzinnego świętowaliśmy nasz skromny 
jubileusz. Modliliśmy się w intencji dzięk-
czynnej za 10 lat działalności Parafialne-
go Caritas z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla Księży, Ofiarodawców, Dar-
czyńców, Wolontariuszy, oraz Rodzin, 
którym pomagamy. Od przybyłych gości 
otrzymaliśmy gratulacje, wiele ciepłych 
słów pozytywnej oceny naszej działal-
ności. Pragnę zapewnić, że wszystkie 
podziękowania, dyplomy, odznaczenia 
przyjmujemy z radością i wielką pokorą, 
ze świadomością, że Parafialny Caritas to 
wspólne dzieło całej społeczności.
Z wyrazami wdzięczności.

 Stefania Łęcka         
Przewodnicząca PZ Caritas      

W imieniu Zespołu Wolontariuszy Parafialnego Caritas dziękuję Panu Dariuszowi Zwolińskiemu Wójtowi Gminy 
Nadarzyn za wspólną modlitwę na Mszy św. dziękczynnej, z racji 10 – lecia działalności Caritas przy Parafii św. 
Klemensa w Nadarzynie. Dziękuję za życzliwe słowa, za podziękowania  skierowane do Wolontariuszy, Księży  

i Wszystkich Mieszkańców wspierających dzieło Caritas. Z wiarą w życzliwą i owocną współpracę w trosce o osoby 
najsłabsze.  Składam serdeczne Bóg zapłać - Stefania Łęcka Przew. Caritas 

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża
Pani Krystynie Żurawskiej

składają zastępca Dyrektora, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Młochowie

Pani Anety Kornatowskiej
wyrazy szczerego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci Taty 

składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie

Składam serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy byli ze mną  
w trudnych chwilach po śmierci Męża. Dziękuję za uczestnictwo  

w uroczystościach pogrzebowych i wsparcie - Krystyna Żurawska 
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K U L T U R A

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

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

NESBO J.: Macbeth
Lata70., skorumpowane miasto pełne 
przestępców. Macbeth, jeden z nie-
wielu nieprzekupnych policjantów, 
jest dowódcą jednostki specjalnej. Po 
niebezpiecznej akcji przeciwko han-
dlarzom narkotyków zaczyna piąć 
się po szczeblach kariery. Wspiera go 
Lady, piękna i wpływowa właścicielka 
kasyna. Mężczyzna w młodości zma-
gał się z problemem narkotykowym, 
ale uzależnienie od władzy okazuje się 
znacznie bardziej niebezpieczne… 

BRALCZYK J., 
KIRWIL L.: Poko-
chawszy : o mi-
łości w języku
Jerzy Bralczyk i 
Lucyna Kirwil. 
Językoznawca i 
psycholog. Mąż i 
żona. Od 35 lat 

w nieustającej roz-
mowie – czasem poważnej, czasem 
całkiem niepoważnej, czasem spo-
kojnej, czasem pełnej emocji, zawsze 
błyskotliwej i nigdy nudnej.

FICNER-OGONOWSKA A.: Okruch
Buzująca emocjami opowieść o mi-
łości, tajemnicach i sile dobra. Przy-
wraca wiarę w sens życia i pozwala 
zrozumieć, czym jest odpowiedzialna 
miłość.

G R Z E B A Ł -
KOWSKA M.: 
Komeda : 
osobiste ży-
cie jazzu
By poznać 
prawdę o jed-
nym z najwy-
bitniejszych 
polskich mu-
zyków, któ-
rego kołysankę z Dziecka Rosemary 

WIOSENNE LEKCJE W BIBLIOTECE
W ramach wiosennego cyklu spotkań, nasi najmłodsi czytelnicy odwiedzili nada-

rzyńską bibliotekę aż 15 razy! Tradycyjnie, przygotowaliśmy bardzo różnorodną 
ofertę: począwszy od klasycznej lekcji bibliotecznej a skończywszy na warsztatach 
literackich i plastycznych. 
Od połowy marca aż do końca maja 2018 r. Oddział dla dzieci nadarzyńskiej biblio-

teki gościł dzieci z miejscowych placówek oświatowych: Publicznego Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej, Niepublicznych Przedszkoli „Smyk” oraz „Jupik” i Szkoły 
Niepublicznej „Pitagoras”. Odwiedziły nas również przedszkolaki z Niepublicznego 
Przedszkola „Kubuś” z Rozalina. Przedszkolaki oraz uczniowie poznali bibliotekę 
i jej księgozbiór, nauczyli się w jaki sposób z niego korzystać, oglądali ciekawe hi-

storie w teatrzyku 
Kamishibai oraz zo-
stali uroczyście pa-
sowani na czytelni-
ka. Generalnie, było 
dużo ciekawych 
zgadywanek, kolo-
rowania, wycinania, 
klejenia i oglądania 
książek. A my już 
myślimy jakie lekcje 
zorganizujemy nie-
bawem…

nucił cały świat, Magdalena Grze-
bałkowska odwiedza między innymi 
państwa skandynawskie, Rosję i Stany 
Zjednoczone. Dociera do ostatniego 
żyjącego świadka tragicznego upadku 
ze skarpy sprzed pięćdziesięciu lat i 
jako pierwsza przedstawia jego wer-
sję wydarzeń. Odkrywa osobiste życie 
polskiego jazzu – Komedy i środowi-
ska, w którym się obracał: od barwne-
go życia Piwnicy pod Baranami i naro-
dzin warszawskiego Jazz Jamboree aż 
po Los Angeles tuż po lecie miłości. 

MAJEWSKA B.: Zdążyć z miłością-
Trzydziestoletnia 
Olga jest kobietą 
wykształconą, ma-
jętną i atrakcyjną. 
Zmagając się z 
życiowymi proble-
mami – chorobą i 
miłosnymi niepo-
wodzeniami – stara 
się nie okazywać 

uczuć. Ale to tylko gra pozorów. Kie-
dy poznaje Kamila, samotnego ojca 
ośmioletniej Faustyny i czteroletnie-
go Maksia, niespodziewanie odkrywa 
miłość. Zakochuje się w mężczyźnie z 
wzajemnością. Ale to dopiero począ-
tek historii.

N O S O W S K A 
K.: A. ja żem jej 
powiedziała
Wydawało się, 
że nic już nas 
nie zaskoczy w 
Internecie. I 
wtedy pojawiła 
się ona. Śmiesz-
na gęba, która 

mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, 
szczerze i bez owijania w bawełnę. Ze 
zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o 
show-biznesie, celebrytach, współcze-
snych snobizmach, fobiach i modach. 
Tylko kilka zdań, a jest w tym ciepło, 
doświadczenie i życiowa mądrość.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

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. 

Dyrektor Biblioteki 
40 lat minęło... 

pODCZAS POŻEGNIANIA

Beata Fedorko 
– nowa Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Nadarzyn. 
- ukończyła studia na Uniwersytecie 
Warszawskim w Instytucie 
Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej
- w latach 1988 – 2003 pracowała  
w Bibliotece Publicznej  
w Milanówku na stanowisku kustosza
- od 2003 r. pracuje w Bibliotece 
Publicznej Gminy Nadarzyn, od 
2015 r. na stanowisku zastępcy dy-
rektora BPGN
-  od 2009 r. członek Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, do 
2016 r. członek Zarządu Koła 
Pruszkowskiego na stanowisku se-
kretarza
Główne cele zawodowe: poza tra-
dycyjnymi funkcjami biblioteki 
związanymi z dostępem do wiedzy  
i promowaniem czytelnictwa, 
dbanie o wczesny kontakt dzieci  
z książką, organizowanie zajęć dla 
seniorów, upowszechnianie no-
woczesnych technologii, poprawa 
warunków lokalowych biblioteki - 
umożliwienie dostępu osobom nie-
pełnosprawnym.

„Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy” 
Ozymandias (napis w bibliotece w Tebach)

Dotychczasowa Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn pani Ewa 
Marjańska po 40 latach pracy odeszła na emeryturę.

To jak obecnie wygląda i działa Biblioteka jest zasługą wielu lat pracy pani Ewy 
Marjańskiej wraz z kierowanym przez nią zespołem. Jej nieoceniona działalność 
na rzecz rozwoju Biblioteki doprowadziła do tego, że dzisiaj funkcjonuje ona na 
najwyższym poziomie. Poprzez zapełnianie półek nowościami wydawniczymi, 
cyfryzację i wiele ciekawych imprez sprawiła, że miejsce to tętni życiem, 
jest przyjazne i chętnie odwiedzane. Przez wiele lat rozwijała pasję czytania 
i szacunek do książek u najmłodszych czytelników. W Bibliotece dorośli 
czytali bajki przedszkolakom, toczyły się tu emocjonujące partie brydża i gier 
planszowych. Czytelnicy mieli okazję porozmawiać o przeczytanych książkach 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki lub mogli przenieść się w najodleglejsze 
zakątki świata w ramach „Literackiego jedwabnego szlaku”. 

Swoją pracą, oddaniem pokazywała, że w Bibliotece nie musi być nudno,  
a pasją do książek „zarażała” czytelników.

Podczas spotkania związanego z powołaniem nowej Dyrektor Biblioteki (od lewej) 
Beata Fedorko nowa Dyrektor, Dariusz Zwolinski Wójt Gminy Nadarzyn, Ewa Marjańska 
dotychczasowa Dyrektor, Edyta Gawrońska Sekretarz Gminy

WAKACJE z NOK

PROPOZYCJE DLA MIESZKAŃCÓW: 

Na dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Nadarzyn z dniem 28 maja 
została powołana pani Beata Fedorko. 
Nowej dyrektor życzymy sukcesów, 
wytrwałości i wielu pomysłów 
dalszego rozwoju Biblioteki  
i czytelnictwa w Gminie Nadarzyn.
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Zapraszamy seniorów
60+ zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn

ZAPISY OD 22 czerwca br. 5. lipca 2018r., w godz. 11.00-12.30
WARSZTATY POZYTYWNEGO MYŚLENIA prowadzenie: dr hab. prof. Mariola Wolan-Nowakowska

WSTĘP WOLNY! Liczba miejsc ograniczona! Zapisy w sekretariacie NOK.

11 lipca 2018 r. wyjazd spod NOK o godz. 11.30, powrót ok. godz.15.00 STAWISKO-zwiedzanie z przewodnikiem 
Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów (ok. 1 godz.) oraz spacer z przewodnikiem po najpiękniejszych zabytko-

wych miejscach miasta-ogrodu Podkowa Leśna (ok. 1,5 godz.).
Liczba osób ograniczona!  Zapisy i wpłaty w sekretariacie NOK, koszt: 35 zł

24 lipca, wyjazd spod NOK o godz. 13.15, powrót ok. godz. 16.15
CENTRUM PIENIĄDZA – w programie specjalna ścieżka zwiedzania z przewodnikiem!!! m.in. Skarbiec, 

Laboratorium autentyczności!!! Liczba osób ograniczona! Zapisy i wpłaty w sekretariacie NOK, koszt: 20 zł

1 sierpnia 2018r., wyjazd spod NOK o godz. 11.15, powrót ok. godz. 14.00. 
MUZEUM NARODOWE - OPROWADZANIE RELAKSACYJNE

Liczba osób ograniczona! Zapisy i wpłaty w sekretariacie NOK, koszt: 20 zł

18 sierpnia 2018r., wyjazd spod NOK o godz. 11.15, powrót ok. 15.00 PARADA SENIORÓW „DOJRZALI WSPANIALI”
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny. Zapisy w sekretariacie NOK. Zapewniamy: autokar , bilety wstępu, 

usługi przewodnika, opiekuna grupy. Organizator: NOK

Program warsztatów: 
· 26-28 czerwca, godz. 12.00-14.00 – Rzeźba w drewnie, od 10 lat 

(Jolanta Zalesińska, Monika Mazurek) 
· 5-6 lipca, godz. 12.00-14.00 – Warsztaty krawieckie – poduszka, 

od 10 lat (Jolanta Zalesińska, Monika Mazurek) 
· 10 lipca, godz. 12.00-14.00 – Mydlarnia - Warsztaty robienia mydła, 

od 7 lat (Jolanta Zalesińska, Monika Mazurek) 
· 25 lipca, godz. 12.00-14.00 – Warsztaty pergamano, 

od 8 lat (Anna Balsam) 
· 31 lipca, godz. 12.00-14.00 – Eksperymenty chemiczne, 

od 7 lat (Agnieszka Sokołowska) 
· 2-3 sierpnia, godz. 12.00-14.00 – Makrama, od 8 lat (Olga Cieślak) 

· 8 sierpnia, godz. 12.00-14.00 – Koty z masy solnej, 
od 8 lat (Monika Majewska) 

Wstęp wolny!!! Zapisy od 11 czerwca w sekretariacie NOK  
lub telefonicznie: 22 729 89 15. Liczba miejsc ograniczona!!!

Nadarzyński Ośrodek 
Kultury

Świetlica w Młochowie
zaprasza na wakacyjne 

zabawy w parku w Młochowie

CZWARTKI 
PRZY 

FONTANNIE
startujemy 5 lipca

o godz. 16.30

Będzie zabawnie, będzie 
sportowo, będzie także słodka 

niepodzianka.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci  
od 7 r. ż. W przypadku deszczu odbędą 

się w świetlicy NOK w Młochowie 
(budynek OSP) ul. Mazowiecka 3
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Już od 15 lipca Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza na koncerty plenerowe z cyklu: 

zaPARKuj w MŁOCHOWIE
na terenie Zespołu Parkowo Pałacowego w Młochowie przy ul. Platanowej -taras oficyny przy kościele p.w. św. Michała Archanioła

PRZEBOJE MISTRZÓW - W MISTRZOWSKIM WYKONANIU Niedziela 15 lipca, godz. 16.00
Wykonawcy: Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy, Jan Zakrzewski – tenor,  Ryszard Morka - bas, Adam Sychowski – forte-
pian, Orkiestra Kameralna Intermezzo, Teresa Siewierska – słowo o muzyce. 

WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE Niedziela 22 lipca, godz. 16.00
Wykonawcy: Jan Młynarski - śpiew, bandżola, Piotr Zabrodzki - śpiew, banjo, Sebastian Jastrzębski – gitara, Wojciech Traczyk – kontra-
bas, Tomasz Duda – saksofon, Anna Bojara - piła. 

MECCORE STRING QUARTET Niedziela 29 lipca, godz. 16.00
Wykonawcy:  Jarosław Nadrzycki - skrzypce, Wojciech Koprowski - skrzypce, Michał Bryła - altówka,Karol Marianowski - wio-

lonczela. 

DROHOBYCKI ENSEMBLE „ PIEŚNI I DUMKI” Niedziela  5 sierpnia, godz. 16.00
Wykonawcy: Natalia Tsygylyk – bandura, wokal, Natalia Hamar – bandura, wokal,Jerzy Czumak – bajan, Wasyl Hamar – 
sopyłka, friłka, Fletnia Pana, Katarzyna Tulik – słowo o muzyce.

KAMERALNA HARMONIA – „HISTORIA POLSKIEGO TAŃCA”
 Niedziela 12 sierpnia, godz. 16.00

Wykonawcy:  Katarzyna Kamer – wiolonczela, staropolskie fidele kolanowe, Hubert Giziewski – akordeon, Wojciech 
Lubertowicz – bębny obręczowe,Małgorzata Nabrzeska i Adrian Podlecki – taniec (Cracovia Danza).

 
RADUJ SIĘ MATKO, POLSKO! - koncert w ramach XV edycji Festiwalu 
Mazowsze w Koronie (Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej), 

w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Niedziela 19 sierpnia, godz. 16.00

Wykonawcy:  WARSZAWSKI CHÓR MIĘDZYUCZELNIANY, Borys Somerschaf  – dyrygent. Igor Pogorzelski  - 
słowo o muzyce.
Organizator Festiwalu:

WARSZAWSKI LUTOSŁAWSKI Niedziela 26 sierpnia, godz. 16.00
Wykonawcy:  Magda Navarrete – wokal, Piotr Steczek - skrzypce, kompozycje, aranżacje, Paweł Steczek - ortepian, 
akordeon, Zuzanna Janczak – skrzypce,Maciej Garbowski – kontrabas, Krzysztof  Gradziuk - perkusja 

WSTĘP WOLNY!!!  Koncerty pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego

ORGANIZATOR:   

PATRONAT:   

 

   

WSPÓŁFINANSOWANIE:                          

Wójt  Gminy 
Nadarzyn 

Patron medialny:

 PATRONAT MEDIALNY:

Projekt realizowany wspólnie 
z Samorządem Województwa Mazowieckiego



4 (229) czerwiec 2018 33

Wiadomości Nadarzyńskie

OGŁASZAMY NABÓR do programu „Seniorzy na start”
Realizator: Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”

Program finansowany ze środków samorządu woj. mazowieckiego
Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 30.11.2020 r.

Program skierowany do osób 55+ realizowany z gminami: Zabrodzie, Rząśnik i Nadarzyn. Miejsce realizacji projektu 
(spotkań warsztatowych) świetlica NOK w Parolach.

W programie: ramach zajęć warsztatowych odbędą się spotkania poświęcone następującym tematom:
– świadomy senior (warsztaty z neurobiku-ćwiczenia mózgu, warsztaty antystresowe, warsztaty asertywności),

– zdrowy senior (zdrowe zywienie, sport, gimnastyka, a osteoporoza),
– bezpieczny senior (pierwsza pomoc, seniorzy, a oszuści ),

– nowoczesny senior (telefon komórkowy, facebook, czytniki książek),
– twórczy senior (warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne),

– aktywny senior (wspólne tworzenie imprezy kończącej rok 2018).
Przewidziane są również warsztaty filmowe, aktywności społecznej i artystyczne.

W ramach projektu odbędą się wyjazdy do teatru i multikina, wycieczki m.in. 3-dniowa autokarowa do zamku w Baranowie 
Sandomierskim w 2018 r. i wycieczka do Łucznicy na „Dzień ze sztuką” w ramach, którego odbędą się warsztaty

 (ceramiczne, makrama itp.). Spotkania integracyjne dla gmin na obszarze, których realizowany jest projekt. 

Zapisy i wiecej informacji Monika Majewska monikamajewska@nok.pl lub 605 911 300
Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK
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S P O R T

23 czerwca stadion Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie 
zamienił się w arenę zmagań dla 
przedszkolaków. W pierwsze części 
imprezy udział wzięło 13 reprezen-
tacji przedszkoli, które rywalizowały 
w konkurencjach: strzał do bramki,  
skok w dal, bieg z przeszkodami,  
rzut do kosza, bieg wahadłowy, krę-
gle, piłka nożna, sztafeta.
Do drugiej części imprezy konkrecji 

rodzinnych zapisało się 28 par skła-
dających się z dziecka w wieku 4-7 lat 
oraz rodzica.
Poza sportowymi zmaganiami mło-

dzi uczestnicy wzięli udział w spo-
tkaniu z ratownikami medycznymi 
w karetce pogotowia, wykładzie  
o ekologii przeprowadzonym przez 
pracownia firmy Hetman, grach i za-
bawach integracyjnych na dmucha-
nych zamkach, euro bungee i kulach 
wodnych. Najbardziej obleganym 
miejsce w przerwie zawodów była 
foto butka. Rodzice uczestniczyli 
w wykładzie o zdrowym żywieniu 
przygotowanym przez Panią Monikę 
Stawarską.
Organizatorzy przygotowali paczki 

żywnościowe dla młodych uczestni-
ków oraz ciepły posiłek w postaci 
grilla dla wszystkich, którzy zagościli 
na święcie dzieci w Nadarzynie.
Każdy uczestnik otrzymał pamiąt-

kowy medal za udział oraz pamiątko-
wy kubek a przedstawiciele placówek 
startujących w zawodach otrzymali 
dyplomy oraz paczki sprzętu sporto-
wego, z które już niebawem skorzy-
stają podopieczni przedszkoli.

HISTRORYCZNY MEDAL W MAZOWIECKICH 
IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Uczennice wygaszanych klas Gimnazjalnych LO w Nadarzynie zdobyły brązowy medal XX Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej  (wygaszanych klas gimnazjalnych)

Zdobyty medal jest pierwszym, historycznym medalem w grach zespołowych zdobytych 
na MAZOWIECKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Skład zespołu:
Kinga Wrońska, Martyna Tadzik, Gabriela Dębowska, Gabriela Jedlińska, Angelika Dubielecka, Joanna 

Polski, Julia Stępień, Amelia Karwowska, Natalia Mokrzycka, Iga Grzywa, Gabriela Maruszewska
Trener Aneta Krzemińska

GRATULUJEMY !!!!

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA 

WSZYSTKICH, KTÓRZY PRZYCZYNILI 

SIĘ DO ORGANIZACJI SPARTAKIADY 

PRZEDSZKOLAKA W NADARZYNIE.
W całej imprezie udział wzięło prawie 

200 uczestników, 20 opiekunów, 51 wo-

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA W NADARZYNIE
lontariuszy oraz ponad 150 kibiców.
Organizatorem imprezy był GLKS 

Nadarzyn, który zrealizował operację 
własną Stowarzyszenia LGD Nadarzyn 
- Raszyn - Michałowice. Zawody sfi-
nansowane zostały ze środków PROW 
na lata 2014-2020.

Damian Krzemiński

Nagradzanie zwycięzców

Pokazy udzielania pierwszej pomocy

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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GLKS - sekcja piłki siatkowej PARA WROŃSKA - 
BRZECZKOWSKA  

ZE SREBREM 
MISTRZOSTW 
MAZOWSZA!!!

23-24 czerwca 2018r. w Warszawie 
odbyły się Mistrzostwa Mazowsza 
Młodziczek w siatkówce plażowej. 
GLKS Nadarzyn reprezentowały trzy 
pary: Gabriela Dębowska/Joanna Pol-
ski, Julia Głodek/Iga Grzywa, Kinga 
Wrońska /Julia Brzeczkowska

Dwie pierwsze pary zakończyły tur-
niej na eliminacjach.

Para Wrońska /Brzeczkowska przez 
dwa dni turnieju szły jak burza. Jedy-
nej porażki doznały dopiero w meczu  
o złoty medal Mistrzostw Mazowsza. 

W dniach 13-15 lipca w/w para weź-
mie udział w Półfinale Mistrzostw Pol-
ski.

Wielkie gratulacje dla zawodniczek 
oraz trenerki Anety Krzemińskiej. Trzy-
mamy także kciuki za dobry występ na-
szej pary w kolejnym etapie rozgrywek. 
Zdobyty srebrny medal jest pierwszym 
medalem wywalczonym przez GLKS 
Nadarzyn w Siatkówce Plażowej.

Mistrzostwa Mazowsza 
Kadetek 

15-17 czerwca 2018r. rozegrane zostały 
Mistrzostwa Mazowsza Kadetek w Siat-
kówce Plażowej.
Para Kinga Wrońska / Julia Głodek - naj-
młodsza para turnieju, po bardzo dobrej 
grze otarła się o awans do półfinału Mi-
strzostw Polski w/w kategorii. W decy-
dującym o awansie spotkaniu nasza para 
wygrała zdecydowanie pierwszego seta 
21:12. Niestety dziewczęta pomimo pro-
wadzenia w drugim secie 13:8 nie utrzy-
mały koncentracji i przegrały drugiego 
seta oraz tie break. 
Ostatecznie para GLKS Nadarzyn zajęła 
5 miejsce na Mazowszu. 
SERDECZNIE GRATULUJEMY  

DWA MEDALE NA 
MISTRZOSTWACH MAZOWSZA 

W MINI SIATKÓWCE!!!
W tym sezonie w każdej kategorii mini 

siatkówki GLKS Nadarzyn miał swój 
zespół w rundzie finałowej.
W sobotę 2 czerwca rozegrane zostały 

Mistrzostwa Mazowsza w Mini siatków-
ce dwójek i trójek. 
W niedzielę startowały czwórki.
W dwójkach Ola Rybarczyk, Natalia 

Struzik oraz Ola Pruchniewicz nie miały 
sobie równych i zdobyły złote medale . 
W trójkach Wiktoria Leśniewicz, 
Magda Jureńczyk, Weronika Urbań-
ska i Zuzia Moczulska znalazły swego 

pogromcę dopiero w finale i ostatecz-
nie zajęły drugie miejsce.
Czwórka w składzie Gabrysia Melew-
ska, Wiktoria Zantonowicz, Paulina 
Lach, Anna Wrońska, Tosia Dośpiał, 
Maja Krzemińska zajęła 7 miejsce.
w dniach 6-8 lipca nasze zespoły dwó-
jek i trójek w Zabrzu będą walczyć  
w Mistrzostwach Polski 
w Mini Siatkówce. POWODZENIA 
Trenerami zespołów są: Ewa Podka-
licka i Dominika Leśniewicz
SERDECZNIE GRATULUJEMY

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

Powyżej Wicemistrzynie Mazowsza  
w „trójkach” po prawej nadarzyńska 
„czwórka”
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GLKS - sekcja tenisa stołowego
IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO 
TURNIEJU - PINGLA CUP 2018

W ciągu dwóch weekendowych dni, 26 i 27 maja w Grodzisku Mazowieckim mogli 
rywalizować ze sobą najmłodsi adepci tenisa stołowego:  skrzaci, skrzatki, żacy i  żacz-
ki - łączna liczba zawodników – 130!

Zawodnicy klubu GLKS Nadarzyn mieli możliwość zmierzenia się, przy pingpon-
gowym stole z mistrzami takich województw jak: dolnośląskie, podkarpackie, mało-
polskie, podlaskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, wielkopol-
skie, śląskie, lubuskie. Oprócz sportowej rywalizacji w duchu fair play, pierwszego dnia 
można było również spróbować swoich sił grając elementy z Wicemistrzem Europy 
w deblu - Danielem Górakiem.

Drugiego dnia salę odwiedził, również zawodnik pierwszej drużyny Bogorii, tym 
razem był nim indywidualny Mistrz Czech - Pavel Sirucek. I tutaj też ustawiła się 
ogromna kolejka zawodników do zagrania kilku piłek z Mistrzem. W międzyczasie 
rodzice i trenerzy mogli skorzystać z warsztatów psychologicznych, gdzie tematem 
była: komunikacja interpersonalna z młodym zawodnikiem.

Krótko mówiąc - każdy, kto znalazł się w tych dniach na hali w Grodzisku Mazo-
wieckim  mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Gratulujemy zawodnikom uczestnictwa w tak dużej imprezie sportowej, 
dobrych występów i zdobycia nowych doświadczeń.

Adam Kostecki 4.  
w Mistrzostwach 

Polski LZS
W odbywajacych się w dniach 15-18 

czerwca w Brzegu Dolnym koło Wro-
cławia Mistrzostwach Polski LZS w te-
nisie stołowym zawodnik naszej sekcji 
Adam Kostecki zajął czwarte miejsce 
w kategorii młodzik. To bardzo dobry 
wynik na zakończenie sezonu, zwłasz-
cza, że Adaś jest młodszym rocznikiem 
w tej dwuletniej kategorii i rywalizował 
z chłopcami o rok starszymi. Nasze 
województwo reprezentowali również 
kadeci Tomasz Trzaskowski, Filip Ko-
stecki i Maksymilian Nawarski. Chłop-
cy byli bardzo blisko wejścia do czoło-
wej ósemki  i ostatecznie zajęli miejsca 
w przedziale 9-12. Gratulujemy!

Fot. arch. GLKSFot. arch. GLKS

Lesznowolska Liga Dwójek
Zakończyła się Lesznowolska Liga 

Dwójek. W ostatnim turnieju wszyst-
kie nasze trzy zespoły zagrały w I lidze 
zawodów. W turnieju Ania Siwik i Nela 
Miller zajęły 2 miejsce Gosia Lechaman 
i Julka Dębowska 6 miejsce a Basia Do-
śpiał i Gabrysia Kowalska 7.

W całym cyklu Nela i Ania zajęły  
3 miejsce. Jula i Gosia 5 miejsce 
Startowało 21 zespołów.

Ola Grzelak 
na Turnieju Talentów

 
W dniach 17-19 czerwca w Krakowie 
odbył się VI Turniej Talentów S.O.S 
im. Wiesława Gawłowskiego.
Nasz klub w kadrze Makroregionu  
(kadra złożona została z zawodni-
czek z 4 województw) reprezentowa-
ła Aleksandra Grzelak, która znalazła 
uznanie trenerów S.O.S. 
Gratulujemy!!!

Turniej Rodzinny 
6 czerwca w hali GOS w Nadarzynie 
odbył się Turniej Rodzinny.
Poza zmaganiami na hali nasze maluchy 
uczestniczyły w grach i zabawach na 
świeżym powietrzu. Grupa najstarsza 
rozegrała wewnętrzny turniej plażówki.
Po zakończonych zmaganiach sporto-
wych nastąpiła cześć integracyjna przy 
grillu i dmuchanym zamku. 
Kategoria najmłodszych: 1 m. Patry-
cja Sej z tata, 2 m. Gabrysia Świecicka  
z mamą, 3 m. Ala Lechman z mama. Ka-
tegoria średniaków: 1 m. Gosia Lechman 
z tata, 2 m. Ula Bęza z mamą
3 m. Amelia Kwaśniewska z tatą.  
Kategoria najstarsza: 1 m. Tosia Dośpiał 
z tata, 2 m. Gabrysia Melewska z tatą,  
3 miejsce Weronika Urbańska z tatą.
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Rubrykę sekcji tenisa stołowego redaguje 
Piotr Napiórkowski- trener 

Awans nadarzyńskich
 tenisistów!

27.05.2018 nasi piątoligowcy zdołali wywalczyć awans do czwartej ligi. 
Wielogodzinny turniej barażowy z udziałem trzech drużyn MUKS Fructoplant 
Gąbin, LUKS Kowala i GLKS Nadarzyn po wielu niezwykle dramatycznych 
pojedynkach zakończył się pomyślnie dla naszych zawodników. 
Faza barażowa była bardzo wyrównana i stała na wysokim poziomie.  
W pierwszym meczu zawodnicy GLKS-u pokonali 8:5 zawodników z Gąbina. 
W drugim meczu Gąbin uległ 5:8 drużynie LUKS Kowala. Trzeci i ostatni 
mecz po wielu bardzo zaciętych pojedynkach wygrał 8:6 GLKS Nadarzyn. To 
był maraton tenisowy. Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły 
około 20.00! Dziękujemy przeciwnikom za walkę fair-play i kibicom za 
wsparcie. Młodym zawodnikom życzymy sukcesów w czwartej lidze! Skład: 
Piotr Napiórkowski, Dominik Borowski, Tomasz Trzaskowski, Filip Kostecki, 
Maksymilian Nawarski, Adam Kostecki, Piotr Mucha, Filip Frankowski.

Na zakończenie sezonu 2017/2018 
rozgrywek indywidualnych Mazowiec-
kiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego, 19 maja rozegrane zostały 
Mistrzostwa Województwa w katego-
rii SKRZAT. Klub GLKS Nadarzyn 
reprezentowała największa liczba 
skrzatów. Tym razem, najwyżej upla-
sował się Mikołaj Matysiak – miejsce 
VI. Miejsce – VIII zajął Stanisław 
Stroiński, który podczas tych zawo-
dów wykazał się ogromnym zaan-
gażowaniem i walecznością. Jeszcze 
potrzebna jest praca nad koncentra-
cją w końcówkach meczów. Miejsca  
w przedziale 9-12 zajęli: Oskar Mro-
czek i Mateusz Wężyk, którzy też 
podczas swoich meczów mieli sporo 
bardzo dobrych akcji. Bardzo dobrym 
też sygnałem jest to, że wszyscy ci za-
wodnicy mają jeszcze przed sobą cały 
rok w tej kategorii. Życzymy wytrwało-
ści w treningu i sukcesów w wyższych 
kategoriach. Sponsorem kategorii 
SKRZAT jest Piekarnia Nadarzyn.

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w kategorii skrzat

Fot. arch. GLKS

Nadarzyńskie skrzaty wraz z treneremi: Magdalena Milczarek i Piotrem Witkowskim.

Fot. arch. GLKS

Niezwykle miło jest nam 
poinformować, że piątka zawodników 
sekcji tenisa stołowego GLKS 
Nadarzyn została powołana przez 
koordynatora Kadr Wojewódzkich do 
Kadry Województwa Mazowieckiego 
Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego. Podopieczni trenera 

Piotra Napiórkowskiego - Dorotka 

Sass, Adam Kostecki, Tomasz 

Trzaskowski, Maksymilian Nawarski  

i Filip Kostecki wezmą udział w dwóch 
letnich zgrupowaniach. Pierwsze z nich 
już w czerwcu w Krakowie a drugie  
w sierpniu w Gdańsku. Program Kadr 
Wojewódzkich jest dofinansowany 
ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Gratulujemy młodym 
zawodnikom!

Powołanie do 
Kadry Mazowsza
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Dnia 03 czerwca 2018r. w Szkole 
Podstawowej w Ruścu odbył się II 
Nadarzyński Turniej Badmintona 
dla dzieci i dorosłych zorganizowany 
przez Klub Sportowy Nadarzyn.  
W zawodach wzięło udział łącznie 70 
zawodników. Turniej dzieci rozegrany 
był w grach pojedynczych chłopców 
i dziewcząt do lat 9 i 11. W tej 
kategorii wiekowej walka była bardzo 
zacięta i emocjonująca. Niesamowitej 
rywalizacji towarzyszyli wierni kibice 
(rodzice, dziadkowie i znajomi), 

którzy podtrzymywali zawodników 
na duchu. Na sali znalazło się 
wiele symboli biało - czerwonych, 
ponieważ turniej nasz rozgrywany był 
w cyklu „100 turniejów na 100 lecie 
Niepodległości”. Podczas ceremonii 
otwarcia turnieju został odegrany 

hymn Polski. Na podium zameldowali 
się zawodnicy naszej Szkoły 
oraz naszego klubu: Aleksandra 
Pruchniewicz, Dagmara Wajs, Emilia 

Dzień dziecka  

w oddziale 

przedszkolnym  

w Szkole Podstawowej 

w Ruścu

 
Jak co roku 1 czerwca dzieci obcho-

dzą swoje święto, czyli Dzień Dziecka. 
My uczciliśmy je 29 maja i w dniu tym, 
słońce świeciło nad naszą szkołą dla 
wszystkich dzieci a dzień obfitował 
w wiele ciekawych zdarzeń. Zaczęło się 
od pokazu ogromnych oraz mnóstwa 
mniejszych, ale bardzo kolorowych 
baniek. Każdy miał okazję zrobić bań-
kę, jak i również zostać zamkniętym  
w bańce! Największą atrakcją było ła-
panie i ganianie za mydlanymi bańkami 
po trawie. Radość dzieci była ogrom-
na. W dniu tym w poszczególnych 
grupach odbyły się także liczne quizy, 
konkursy, zabawy muzyczno – tanecz-
ne, zawody zręcznościowo – sportowe. 
Po obiedzie czekała na dzieci słodka 
niespodzianka! Piękna, puszysta, przy-
pominająca chmurkę wata cukrowa! 
Jak przystało na Dzień Dziecka - nie 
zabrakło prezentów. Następnego dnia 
kolejną niespodzianką były dmuchane 
zamki, zjeżdżalnie oraz ogromna dmu-
chana łódź podwodna z mnóstwem 
atrakcji w środku. 

Życzymy wszystkim 
dzieciom radości i samych 

słonecznych dni!

Kinga Haracz

II Nadarzyński Turniej Badmintona
Osial, Filip Luboradzki. Serdeczne 
gratulacje!  
Po turnieju dzieci na kort weszli 
dorośli, którzy rywalizowali w grze 
pojedynczej mężczyzn kat. A i B, 
w grze pojedynczej kobiet, w grze 
podwójnej oraz w grze mieszanej kat. 
A i B. Zawodnicy Klubu Sportowego 
Nadarzyn odnieśli sukces w grze 
mieszanej w kat B. Bezkonkurencyjni 
okazali się Agata i Michał Szymańscy 
zdobywając złoty medal. Podium 
wywalczyła również para Julita 

Osial i Hubert Srebrowski zajmując 
3 miejsce. Wszystkim zawodnikom 
ogromnie dziękujemy za udział 
i wspaniałą atmosferę w trakcie 
turnieju oraz Gminie Nadarzyn  
i Fundacji Narodowy Badminton za 
wsparcie naszej imprezy.

Kinga Haracz
Trenerka

Fot. arch. KS NADARZYN

Fot. arch. KS NADARZYN
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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

Zapraszamy 

do odwiedzania 

strony Gminy 

Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

facebook:  

Gmina Nadarzyn

Zapraszamy także do ogląda-
nia materiałów filmowych 

z uroczystości, imprez 
sportowych 

i kulturalnych 
w samorządowej telewizji 

 iTVNadarzyn



Teatr po angielsku

NOK w obiektywie...

Podziękowania dla Kamili Michalskiej Dyrektor NOK

Pokaz jednej z grup tanecznych

Uniwersytet Trzeciego Wieku - zakończenie roku

koncert NOK Pęd Band

Arur Barciś Show

19 Urodziny

Recital 

Krzysztofa Respondka

Fot. M. Kołeckaa

Fot. M. Kołecka


