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Szanowni Państwo,
listopad w tym roku minął nam
pod znakiem obchodów 100 - lecia
odzyskania Niepodległości naszej
Ojczyzny. W Gminie Nadarzyn obchody rozpoczęły się 11 listopada
ubiegłego roku. Z inicjatywy nadarzyńskiego LO i Urzędu Gminy powołano Komitet Obchodów, który
koordynował i zorganizował szereg
uroczystości związanych z tą ważną,
dla nas, Polaków rocznicą. Od przedszkolaka po seniora – wszyscy w naszej Gminie mogli wziąć udział we
wspólnym świętowaniu.
W pracach Komitetu brali udział
przedstawiciele
Rady
Gminy,
Urzędu Gminy, Nadarzyńskiego
Ośrodka
Kultury,
Związku
Harcerstwa Polskiego, Gminnego
Ośrodka Sportu, Gminnego Ogniska
Dziecięco – Młodzieżowego „Tęcza”,
Gminnego Zespołu Oświatowego,
placówek oświatowych z terenu
Gminy Nadarzyn, osoby reprezentujące gminne jednostki organizacyjne,
parafie oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne.
Wśród licznych imprez i projektów
realizowanych wspólnie przez różne
środowiska w ciągu ostatnich 12 miesięcy były m.in. jasełka patriotyczne
przygotowane przez młodzież z nadarzyńskiego LO, historyczny bal kostiumowy dla przedszkolaków, zimowisko harcerskie „U źródeł niepodległości”, okolicznościowe koncerty,
obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych
oraz Dnia Flagi, happeningi, uroczysty apel z okazji 70 rocznicy śmierci
naszego lokalnego bohatera Karola
Łoniewskiego, terenowa gra gminna, spływ kajakowy z odwiedzeniem miejsca Pamięci Narodowej w
Witkowicach, tematyczne wykłady
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kino
Nokowe (m.in. kino nieme „Pan
Tadeusz”), szereg imprez sportowych
– w tym także ogólnopolskich, konkursy tematyczne dla uczniów naszych szkół i przedszkoli. Odnowione
zostały Miejsca Pamięci Narodowej
znajdujące się w nadarzyńskim rynku: krzyż z popiersiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz pamiątkowy
obelisk. W kościele pw. św. Klemensa
umieszczona została tablica upamiętniająca wszystkich tych, którzy
oddali życie za Niepodległą Polskę.
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Kulminacją wspólnego świętowania
były wydarzenia 10 i 11 listopada.
10 listopada odbyła się w siedzibie
NOK uroczysta sesja Rady Gminy
Nadarzyn, po niej zaś miało miejsce
wręczenie mieszkańcom zasłużonym
dla Gminy Nadarzyn okolicznościowych medali upamiętniających rocznicę i będących formą podziękowania
za zaangażowanie w budowę „naszej
małej ojczyzny”. Wspaniali ludzie
o wielkim sercu, a w tym gronie
m.in. równolatek Niepodległej Pan
Karol Wiśniewski.
Tego samego dnia, a właściwie
wieczoru w remizie OSP Nadarzyn
odbyło się spotkanie integracyjne,
otwarte dla wszystkich chętnych
mieszkańców pod hasłem „Akcjaintegracja”. Główna organizatorka
imprezy Iza Malczyk i wspomagający ją silny zespół chcieli pokazać,
że można (pomimo różnic) wspólnie miło spędzić czas. Dominowała
sympatyczna atmosfera, dobra zabawa, a o północy zaśpiewano 100 lat
dla Niepodległej. Wśród obecnych
ponad 100 osób nie było nikogo kto
by się źle bawił.
W niedzielę 11 listopada uroczystości rozpoczęliśmy Mszą św.
w intencji Ojczyzny, poświeceniem
i odsłonięciem pamiątkowej tablicy
oraz programem okolicznościowym
przygotowanym przez dzieci z SP
Nadarzyn. Następnie uczestnicy
przeszli na nadarzyński rynek, gdzie
odbyły się główne uroczystości,
a wśród nich: wjazd motocyklistów
z Nadarzyna i powiatu pruszkowskiego, przyjazd w asyście ułanów i przemowa Marszałka Józefa
Piłsudskiego, złożenie kwiatów
przez delegacje, polonez w wykonaniu mieszkańców, odczytanie listu do Niepodległej, koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu naszej
orkiestry OSP Nadarzyn.
Chciałbym złożyć ogromne podziękowania Wszystkim!!!, którzy
zaangażowali się w organizację obchodów i Mieszkańcom za liczne
przybycie.
Pomału zbliża się koniec roku,
czas podsumowań. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, o czym pisałem
zostało utwardoanych wiele kilometrów dróg gminnych. Ogromną sa-

tysfakcję sprawia fakt, iż inwestycje
zaplanowane na ten rok udało się
wykonać z nawiązką. Na same tylko
drogi w 2018 roku nasz samorząd
wydał ponad 8 milionów złotych.
W każdym z 15 sołectw prowadzone
były prace związane z utwardzeniem
dróg. Najwięcej, bo ponad 8 km,
udało się zrealizować w Ruścu. Aura
nie pozwala nam już na skuteczne
działania w zakresie remontów i napraw infrastruktury drogowej.
W ciągu najbliższych dni czekają nas znaczne zmiany jeśli chodzi
o komunikację i ruch na S8. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie
głównej trasy. Jednak także z niepokojem patrzymy na czekające nas
utrudnienia w związku z trwającą
budową węzła Nadarzyn, zmianami w organizacji ruchu i dalszymi
utrudnieniami.
21 listopada podczas I Sesji Rady
Gminy Nadarzyn VIII kadencji miało miejsce zaprzysiężenie mnie na
stanowisko Wójta Gminy Nadarzyn
oraz 14 z 15 wybranych radnych.
Niestety w jednym z okręgów (Stara
Wieś) na skutek rezygnacji radnej
będą musiały odbyć się wybory uzupełniające.
Na progu nowej kadencji chciałbym raz jeszcze podziękować za
ogromne zaufanie oraz zapewnić
o dołożeniu wszelkich starań o jak
najefektywniejszą pracę na rzecz naszej Gminy i jej Mieszkańców. Mam
nadzieję, że wspólnie z Radą Gminy
będziemy mogli zmieniać na lepsze
jej oblicze.
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Inwestycje gminne
Konsultacje w sprawie koncepcji zagospodarowania
terenu rekreacyjnego w Starej Wsi
19 listopada w Urzędzie Gminy
Nadarzyn odbyło się spotkanie
w sprawie wstępnej koncepcji
zagospodarowania terenu działki
nr ew. 88 w Starej Wsi. W rozmowach wzięło udział kilkunastu
mieszkańców, w tym sołtys oraz
przedstawiciele rady sołeckiej.
Ze strony Urzędu Gminy - Wójt,
zastępca Wójta oraz pracownik
referatu inwestycji. Efektem rozmów było ustalenie kilku zmian.
Pod rozwagę poddano lokalizację
parkingów wzdłuż ulic Brwinowskiej i Tarniny oraz zachowanie
jednego wjazdu na teren rekreacyjny - od ulicy Brwinowskiej.
Zrezygnowano z placu wodnego,
w którego miejscu ma pojawić

się street workout z elementami
siłowni zewnętrznej. Ustalono,
że bez zmian pozostaje kwestia
istniejącej górki. Ponadto, zmieniona koncepcja zakłada utworzenie: wiaty oraz paleniska,
boiska do piłki siatkowej plażowej, boiska do koszykówki typu
streetball (jeden kosz) oraz placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci. Bez zmian kwestia
instalacji typu pumptrack oraz
boiska do piłki nożnej. Na terenie znajdzie się również budynek świetlicy. Podczas spotkania
ustalono, że jego projekt będzie
uwzględniał kwestię energooszczędności. W budynku mają się
znaleźć: aneks kuchenny, szat-

nie, pomieszczenie gospodarcze,
większa sala spotkań oraz sale
o mniejszej powierzchni. Na zewnątrz - zadaszenie nad tarasem
rekreacyjnym. Teren zostanie
wyposażony w oświetlenie i monitoring.
W najbliższym czasie do projektu zostaną naniesione zmiany,
zaproponowane przez Mieszkańców. Ponadto Gmina stara się
o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Lokalnej Grupy
Działania Nadarzyn - Raszyn
–Michałowice na zagospodarowanie terenu w zakresie pumptracku i drogi dojazdowej oraz
parkingów.
red.

Drogi - naprawy i budowa
Nawierzchnia ul. Klonowej
w Kajetanach przeszła metamorfozę. O modernizację drogi, którą zarządza powiat pruszkowski
usilnie zabiegał Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn.
20 listopada odbyło się oficjalne odebranie robót i przekazanie drogi do użytkowania (fot.
obok). Inwestycja została zrealizowana przez powiat pruszkowski przy wyraźnym wsparciu
Gminy Nadarzyn (450 tys. zł)
i firmy Inter Cars. Na całym odcinku pojawił się asfalt, który zastąpił płyty betonowe.
Niebawem, zgodnie z deklaracją Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, powstanie
połączenie ul. Klonowej z dro-
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gą serwisową przy trasie S8. Do
czasu realizacji robót związanych
z przebudową drogi krajowej,
ruch na odcinku przechodzą-

cym przez teren budowy będzie
się odbywać przez nawierzchnię
z płyt.
red.
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Kanalizacja

Sprzyjająca w ostatnim czasie pogoda umożliwiła przeprowadzenie prac
interwencyjnych związanych z równaniem nawierzchni dróg m.in. ul. Sęczkowej (Nadarzyn fot. powyżej) oraz Skrajnej (Stara Wieś).

Wolica – II etap
Informujemy o możliwości wykonywania przyłączy kanalizacyjnych
w Wolicy (ulice: Przyleśna, Rajska, Ogrodowa, Przerąbkowska,
Pastelowa, Przedszkolna, Wspólna,
Sękocińska).
W związku z powyższym osoby
zainteresowane przyłączeniem do
wykonanej kanalizacji zapraszamy
do kontaktu z Przedsiębiorstwem
Komunalnym Nadarzyn celem dopełnienia wymaganych formalności
(tel. 22 739 42 00).

Przedszkole Publiczne w Wolicy
Zakończyły się prace związane
z usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu
Publicznym w Wolicy, pomieszczenie łazienek zostało wyre-

montowane. Ponadto korzystając
z możliwości przyłączenia do nowo
budowanej sieci kanalizacyjnej budynek Przedszkola został podłączony do kolektora.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Wolica - II etap dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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
Nadarzyn - trwają ostatnie prace
związane z naprawą nawierzchni po
wykonanej sieci kanalizacyjnej.

Tereny rekreacyjne w Walendowie
W Walendowie zakończyły się
prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego. Powstały tam ciągi piesze, plac zabaw,
altanki rekreacyjne (fot. poniżej),

miejsce na ognisko, boisko trawiaste, kosze na śmieci, ławki. Jest to
pierwszy etap zagospodarowania
tego terenu.

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci
kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”
w ramach działania 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś
priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-000221/16-00 z dnia 31 maja 2017 roku

Oświetlenie

Nowe latarnie świecą już przy ul.
Kanarkowej w Młochowie. Na początku grudnia rozpoczną się prace
związane z budową oświetlenia przy
ul. Magnolii w Strzeniówce.
Tradycyjnie przed świętami ulice
oświetlą bożonarodzeniowe ozdoby. Przed Urzędem Gminy Nadarzyn stanie choinka. Drugie drzewko stanie na placu Poniatowskiego
w Nadarzynie, gdzie będą także
ustawione inne ozdoby świąteczne.
ref. Inwestycji
9 (234) listopad 2018
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Budowa trasy

15 listopada w Urzędzie Gminy
Nadarzyn z inicjatywy Wójta odbyło
się kolejne spotkanie z przedstawicielami wykonawcy budowy trasy
S8 oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Z uzyskanych
informacji wynika, że jeżeli warunki
pogodowe będą sprzyjające na 30 listopada zaplanowane jest udostępnienie do ruchu ciągu trasy głównej od
Siestrzeni do Wolicy. Ruch odbywać
się będzie dwoma pasami w każdą
stronę - od Siestrzeni do Nadarzyna,
zaś od Nadarzyna do Paszkowa trasa
będzie trójpasmowa. Przekładanie ruchu rozpoczęło się 26 listopada.
- Wszyscy z niecierpliwością czekamy na otwarcie trasy głównej dla ruchu i na ostateczne zakończenie przebudowy, które zapowiedziane jest na
pierwszą połowę 2019 roku – mówi
Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński. - Obecnie w związku ze zmianami w organizacji ruchu, pomimo
zapewnień GDDKiA i Ministerstwa
Infrastruktury – istnieją obawy, że
w okresie zimowym będzie jeszcze ciężej, a korki będą jeszcze większe – dodaje zaniepokojony Wójt.
Od 30 listopada ważną zmianą

w planowanej organizacji ruchu będzie zamknięcie zjazdów z trasy
głównej na wysokości Nadarzyna
(dla kierowców jadących z Warszawy). Aby dojechać do Nadarzyna
trzeba będzie zjechać w Paszkowie,
następnie serwisówką wpadającą
w ul. Warszawską. Droga ta będzie
dwukierunkowa. Otwarty będzie
zjazd na wysokości Kajetan (dla kierowców jadących w stronę Warszawy). Planowane oddanie do użytku
węzła Nadarzyn wraz z wszystkimi
docelowymi zjazdami i rondami to
wiosna 2019 r. Przystanki autobusowe
znajdujące się na trasie głównej pozostają bez zmian. Zaś dojście do nich
możliwe będzie nowymi kładkami.
Kładki są już gotowe, obecnie trwają
jeszcze prace związane z ich oświetleniem. Węzeł Młochów od 30 listopada funkcjonować będzie docelowo
jednak z utrudnieniami związanymi
z pracami wykończeniowymi.
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy prowadzone były także rozmowy
związane ze sprawnym i rzetelnie wykonanym połączeniem istniejących
ścieżek rowerowych z infrastrukturą
drogową powstałą po rozbudowie tra-

sy S8 oraz stykami dróg serwisowych
i nowych chodników z drogami powiatowymi i gminnymi.
- Po raz kolejny poruszyliśmy kwestię wjazdu na wiadukt łączący Nadarzyn (ul. Mszczonowska) z Ruścem (ul.
Główna). Obserwując już dziś problemy z włączeniem się do ruchu w tym
miejscu i wjazdem na wiadukt, ponownie zwróciliśmy uwagę na potrzebę poszerzenia odcinka ul. Mszczonowskiej
(drogi zarządzanej przez powiat) i zastosowanie rozwiązań, które zapewnią
bezpieczeństwo uczestnikom ruchu –
mówi Wójt Dariusz Zwoliński.
Trzeba zaznaczyć, że Gmina Nadarzyn podczas wcześniejszych spotkań
i rozmów z wykonawcą i GDDKiA
wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność przebudowy ulicy w tym
miejscu.
Zwrócono także uwagę na uprzątniecie terenów przy oddanych do ruchu serwisówkach.
red.

Szczegółowe informacje staramy się na bieżąco przekazywać
na gminnym profilu facebook.
Zachęcamy także do śledzenia strony: www.nadarzyn.pl
oraz wykonawcy drogi: S8radziejowice-paszków

I sesja nowej Rady Gminy Nadarzyn VIII kadencji
Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z 9
listopada 2018 r. I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Nadarzyn VIII kadencji (2018-2023) odbyła się 21 listopada 2018 r. o godz. 14.00. Celem
sesji było złożenie ślubowania przez
radnych oraz nowo wybranego Wójta
Gminy Nadarzyn.
Podczas sesji obecnych było 14
radnych. Pani Małgorzata Wąsiewicz
zrezygnowała z mandatu radnego.
W okręgu, z którego startowała odbędą się wybory uzupełniające. Po
złożeniu ślubowania przez Radnych
i Wójta wybrano komisję skrutacyjną, która czuwała nad wyłonieniem
przewodniczącego, którym została
Danuta Wacławiak i zastępcy, którym
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został Andrzej Pietrzak.
Następnie radni wybrali członków
komisji:
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Bu-

rakowski, Sylwester Karolak, Mieczysław Kucharski, Andrzej Pietrzak
i Tomasz Siwa.
Komisja Skarg, Wniosków i Pety9 (234) listopad 2018
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cji: Marcin Karczmarczyk, Elżbieta
Kościelnicka, Andrzej Wasilewski
i Tomasza Siwa.
Komisja Inwestycji i Finansów:
Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak, Andrzej Pietrzak, Tomasz Siwa
i Jacek Żukowski.

Komisja Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej: Krzysztof Burakowski,
Elżbieta Kościelnicka, Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak i Jacek
Żukowski.
Komisja Statutowa i Regulaminowa: Krzysztof Burakowski, Sylwester

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła wielowątkową sprawę dot. jeszcze rządów śp. wójta
Janusza Grzyba i urzędników. Sprawa dotyczyła szeregu rzekomych
nadużyć, których zdaniem zgłaszających dopuścić się miał były Wójt
m.in. w związku z udzielaniem zamówień publicznych i realizacją
inwestycji w Gminie Nadarzyn.
Śledczy jednoznacznie wskazują
na brak przestępstwa oraz że w postępowaniu nie ujawniono żadnych
dowodów mogących świadczyć
o przyjęciu, czy żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej przez
ówczesnego wójta. Nie przeszkadzało to jednak zawiadamiającym
tj. Wiktorowi Majewskiemu i Dariuszowi Nowakowi w kierowaniu
z góry bezpodstawnych donosów, czy
publicznych oskarżeń. Jak wynika
z zeznań w/wymienieni, nigdy
nie posiadali żadnej wiedzy, co
do przyjęcia korzyści majątkowej
przez wójta Janusza Grzyba, opierając się wyłącznie na własnych
domniemaniach.
Prokuratura
wskazała ponadto, że motywacją
badanych decyzji wójta Grzyba
była troska o interes majątkowy
gminy Nadarzyn, przy jednoczesnym przekonaniu o ich słuszności. Śledczy doszli także do

przekonania, że „nie może być
przy tym mowy o jakiejkolwiek
szkodzie lub uszczerbku, jakiego

Karolak, Eugeniusz Kucharski, Elżbieta Zdzebel.
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu: Dariusz Jakubowski, Jan Perzyna,
Tomasz Siwa, Elżbieta Zdzebel, Jacek
Żukowski.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej: Marcin Karczmarczyk, Mieczysław Kucharski,
Andrzej Pietrzak, Andrzej Wasilewski
i Elżbieta Zdzebel.
Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Gospodarki: Krzysztof Burakowski, Elźbieta Kościelnicka, Eugeniusz
Kucharski, Mieczysław Kucharski,
Jan Perzyna, Andrzej Wasilewski.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku: Dariusz Jakubowski, Marcin
Karczmarczyk, Elźbieta Kościelnicka, Jan, Perzyna, Andrzej Wasilewski,
Elżbieta Zdzebel, Jacek Żukowski.
red.

Kolejne umorzenie sprawy przez Prokuraturę
- donosy m.in. Nowaka i Majewskiego bezpodstawne
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w konsekwencji tych uchybień
miałby doznać interes publiczny”.
red.
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Lokalny portal musi
sprostować
nieprawdziwe informacje

Bilet
metropolitalny –
dopłaty gminy

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny wyrok w sprawie publikacji nieprawdziwych informacji na lokalnym portalu. Dotyczy on sprostowania treści zawartych w artykule
z 12 czerwca 2018 roku pt. „Czy mieszkańcy Wolicy doczekają się skanalizowania swojego sołectwa?” Sąd nakazał
redaktorowi naczelnemu nadarzyn.tv opublikowanie sprostowania.

red.

Podatki lokalne 2019
Podatek od nieruchomości we
współwłasności osób fizycznych
z osobami prawnymi (udziały w nieruchomości) stanowiący odrębny
przedmiot opodatkowania podatnicy
są zobowiązani do składania odrębnej deklaracji podatkowej. Deklarację składa się na całą nieruchomość
a płatność podatku należy uiścić według swojego udziału na rachunek
bankowy urzędu gminy z dopiskiem
jakiej nieruchomości dotyczy i wielkości udziałów.
(art.3 ust.4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, art. 3 ust.5
ustawy o podatku rolnym, art.2 ust.4
ustawy o podatku leśnym)
Stawki podatku od nieruchomości
na 2019r pozostały bez zmian.
Podatek rolny
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn
stawka została obniżona do kwoty
32,00 zł za 1 kwintal.
Stawka podatku rolnego wynosi:
•dla ha fizycznych (32,00 x 5q) =
160,00 zł za hektar
•dla ha przeliczeniowych (32,00 x
2,5 q) = 80,00 zł za hektar
Podatek leśny
Komunikat Prezesa GUS ustalił
kwotę przeliczeniową do podatku

leśnego na 2019r wysokości 191,98
zł za 1 m³ drewna.
Stawka podatku leśnego – 191,98 x
0,220 = 42,2356 zł. za 1 ha
Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian i
obowiązują zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy Nadarzyn XXVII/289/2012
z dnia 28 listopada 2012 roku oraz
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn
Nr XI.138.2015 z dnia 30 września
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVII/289/2012 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012
r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r.

WAŻNE !

Informujemy, iż od 2019 roku obowiązują NOWE INFORMACJE
I DEKLARACJE PODATKOWE.
(Uchwała Nr LI.629.2018 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018) wzory dostępne na
BIP (prawo lokalne - uchwały) lub
„karta usług…” – podatki i opłaty
lokalne – rok 2019

W październiku Gmina Nadarzyn dopłaciła do 165 biletów metropolitalnych Mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Przypominamy, że gmina od
października uczestniczy w programie Bilet Metropolitalny.
W ramach rozszerzonego porozumienia Warszawa+ samorządy
gmin, które mają podpisane stosowne porozumienie z władzami
stolicy, dokładają się do biletów
osób płacących podatki w tych
gminach w ramach biletu metropolitalnego.

Gdy na ulicy
zgasną
latarnie...
Przypominamy, w godzinach pracy urzędu awarie oświetlenia ulicznego można zgłaszać do Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki – wewn. 146 lub 145.
Poza godzinami pracy, awarie
należy zgłaszać bezpośrednio do
firmy konserwującej (prowadzącej
działalność gospodarczą pn. ELES-BUD, z siedzibą w Kobyłce, ul.
Powstańców 4a/2.), z którą Gmina
Nadarzyn zawarła umowę na „konserwację urządzeń oświetlenia ulic”.
Całodobowy numer do firmy:

Iwona Myśliwy, kierownik
ref. Realizacji Podatków i Opłat

507 422 013 lub
603 623 717.

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

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji
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100-lecie Odzyskania Niepodległości

Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
obfitowały w szereg różnorodnych
uroczystości, imprez i wydarzeń.
Na fanpage facebooka „100-lat-Niepodległej-Nadarzyn_2018” relacjonował je na bieżąco p. Marek
Żwirski.
Były to zarówno uroczystości patriotyczne, m.in. Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Flagi i Konstytucji
3-Maja, obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Były imprezy dla najmłodszych,

takie jak Niepodległościowy Bal
Karnawałowy Przedszkolaka. Były
koncerty organizowane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury, zarówno
w siedzibie NOK-u i w świetlicach
sołeckich. Odbyło się szereg zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek
Sportu. Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” zorganizowało Piknik Rodzinny połączony
9 (234) listopad 2018

z Biegiem Niepodległości i wieloma wydarzeniami i wystawami
o tematyce nawiązującej
do 100-lecia Niepodległości.
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II zaprezentowała
jasełka patriotyczne oraz
przygotowała uroczystość
upamiętnienia 70 rocznicy
rozstrzelania por. Karola
Łoniewskiego pseudonim
„Lew” żołnierza niezłomnego, harcerza „Szarych
Szeregów” oraz
bohaterów
I
i II Konspiracji
Niepodległościowej.
Odbył się spływ
kajakowy
po
rzece Bzurze,
szlakiem miejsc
historycznych.
Uczniowie oraz
nauczyciele
wzięli
udział
w 58 Centralnym
Zlocie
Młodzieży
w Palmirach. Została zaprezentowana wystawa pierwszych polskich sportowców, którzy zdobywali medale olimpijskie pod
flagą biało-czerwoną. Dla uczniów
klas pierwszych licealnych odbył
się szkolny konkurs edukacyjny
„100 lat w kulturze”, a wyróżnione prace zostały zaprezentowane
w NOK-u.
Harcerze Nadarzyńskiego Szcze-

pu Wataha im. Żołnierzy Wyklętych
zorganizowali między innymi obóz
„U Źródeł Niepodległości” i terenową Grę Gminną z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości, wyreżyserowali i nagrali etiudę filmową
„Cześć i Chwała Bohaterom”.
Z inicjatywy komitetu obchodów
100-lecia niepodległości odbyły się konkursy gminne dla dzieci
i młodzieży. Dla przedszkolaków
zorganizowano konkurs plastyczny
„Niepodległą dumnie na sercu noszę” - Projekt nadruku na koszulkę. Komisja konkursowa wyróżniła
pięć prac: Heleny Stawarskiej i Zofii
Kobylińskiej z Publicznego Przedszkola w Nadarzynie, Aleksandry
Szopy i Olgi Józefackiej z Oddziału
Przedszkolnego w SP Rusiec oraz

Juliusza Dubieleckiego z Publicznego Przedszkola z Wolicy. Za najciekawszy projekt uznano pracę Helenki Stawarskiej z grupy 5-latków
i na jego podstawie wykonano nadruki na koszulki, które całej grupie
przedszkolnej „Pszczółek” wręczył
p. Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy
Nadarzyn.
Dla uczniów szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego
i klas gimnazjalnych odbyły się dwa
konkursy.
W konkursie na małą formę filmową „Co mogę zrobić dla mojej
Ojczyzny” uczestnicy mieli nagrać film, odnoszący się do jednego z następujących tematów: „Jak
moje plany życiowe będą budowały
przyszłość moją i mojej Ojczyzny”
lub „Jak chciałbym uczyć przyszłe
pokolenia patriotyzmu, szacunku do Ojczyzny i przywiązania do
wartości i symboli narodowych”.
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce przyznano za film Tomasza Trylskiego z klasy VI D SP im.
W. Doroszewskiego w Nadarzynie.
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Kolejne miejsca również przypadły
uczniom z tej szkoły. Równorzędne
II miejsca zajęły: projekt filmowy
Mai Kobackiej z klasy VI C oraz zespołu w składzie Aleksandra Kierzkowska, Kaja Rostkowska i Kacper
Januszkiewicz z klasy VI E. W kategorii uczniów klas gimnazjalnych
i licealnych komisja konkursowa
przyznała jedno wyróżnienie dla zespołu uczniów klasy I A z Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła
II w Nadarzynie.

W konkursie „Moje życzenia dla
Niepodległej uczniowie mieli napisać list, odnosząc się do jednego
z następujących tematów: „Polacy
chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi.
A niepodległość jest dobrem nie
tylko cennym, ale bardzo kosztownym”. (J. Piłsudski) – „Jaka będzie
moja Niepodległa Rzeczpospolita
Polska” lub „Być zwyciężonym i nie
ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. (J. Piłsudski) – „Dlaczego jestem dumny ze
swojej Ojczyzny ?” Wśród uczniów
szkół podstawowych najciekawszy
list napisał Jan Bąk z klasy VII Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława
Kostki w Kostowcu, II miejsce zajął Patryk Milewski z SP Nadarzyn,
komisja przyznała trzy równorzędne
III miejsca dla: Oliwii Myzia z SP
Nadarzyn, Małgorzaty Śmigielskiej
i Bartosza Piechoty z SP Kostowiec
oraz cztery wyróżnienia dla: Julianny Mroczkowskiej z SP Nadarzyn,
Barbary Tippe z SP Młochów, Małgorzaty Lechan i Julii Dębowskiej
z SP Kostowiec. W kategorii uczniów
klas gimnazjalnych i licealnych
I miejsce zajęła Gabriela Jedlińska
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z klasy III C Gimnazjum im. św.
Jana Pawła II w Nadarzynie, II
miejsce uzyskał list napisany przez
Gabrielę Maruszewską, a III miejsce przyznano Filipowi Kosteckiemu, oboje z klasy III C Gimnazjum.
Z inicjatywy Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości powstał projekt
Kapsuła Czasu Młodych Dzieci
i Młodzieży gminy Nadarzyn.
W Kapsule Czasu zamieściliśmy
przesłania dla przyszłych Pokoleń
z okazji 100-lecia
Niepodległości
przygotowane
przez dzieci ze
żłobka i z przedszkoli oraz młodzież ze szkół
Gminy Nadarzyn.
Każda placówka
oświatowa
wspólnie pracowała nad projektem takiego
przesłania,
zarówno w formie
elektronicznej na
pendrive (format MP4), jak i przede
wszystkim w formie papierowej.
Ze żłobka i przedszkoli były to
wspólnie wykonane prace plastyczne. Zostały włożone również prace
konkursowe projektu nadruku na
koszulkę, pt. „Niepodległą dumnie
na sercu noszę”. Uczniowie szkół

włożyli do kapsuły swoje przesłania
dla przyszłych pokoleń, zdjęcia i filmy o szkole. Znalazły się tam również nagrodzone prace w konkursie
na małą formę filmową „Co mogę
zrobić dla
mojej Ojczyzny”
i listy napisane przez
uczniów w
konkursie
„Moje życzenia dla
Niepodle-

głej”. Swoje przesłanie zamieścili
również wychowankowie i pracownicy Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” i harcerze
nadarzyńskiego szczepu „Wataha”.
U wszystkich Kapsuła Czasu budziła ogromne zainteresowanie i radość,
że mogą brać udział w takiej oryginalnej akcji. 8 listopada 2018r. Kapsuła
została umieszczona przez uczniów,
w asyście p. Dariusza Zwolińskiego –
Wójta Gminy Nadarzyn i p. Andrzeja
Pietrzaka
wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Nadarzyn oraz przedstawicieli placówek oświatowych, w
specjalnie przygotowanym miejscu
na I piętrze budynku Urzędu Gminy
Nadarzyn. Otwarcie Kapsuły zaplanowano na jubileusz 150-lecia odzyskania Niepodległości. Ciekawe kto
z obecnych będzie w tym uczestniczył 11 listopada 2068 roku?
10 listopada 2018 roku odbyła się
uroczysta sesja Rady Gminy Nadarzyn. Rozpoczęliśmy ją wspólnym
odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Wójt, w swoim sprawozdaniu i prezentacji multimedialnej,
przedstawił szereg działań zrealizowanych w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Rada Gminy jednogłośnie
przyjęła deklarację z tej okazji składając hołd pamięci tym wszystkim,
którzy dla wolnej Polski poświęcili
swoje życie, szczególnie wszystkim
mieszkańcom naszej gminy, którzy
pracowali, walczyli i ginęli dla Niepodległej.
Z okazji tej rocznicy władze gminy
Nadarzyn i komitet obchodów tego
jubileuszu wybiły okolicznościowy
medal dla uhonorowania osób z naszej małej Ojczyzny, propagujących
historię i wartości patriotyczne, zaangażowanych w kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży postaw szacunku
dla kultury, tradycji, organizujących
uroczystości, wydarzenia i projekty rozwijające poczucie tożsamości
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narodowej, jak również tych, którzy
potrafią połączyć swoje wartości,
działania i swoją służbę we wspólne dobro, promujące i rozwijające
naszą lokalną społeczność Gminy
Nadarzyn. Te medale były wręczane
podczas wielu uroczystości, w ciągu
całego roku obchodów Jubileuszu.
Jako pierwszy wśród uhonorowanych
w ten sposób mieszkańców był major
Henryk Filipski – kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego, który
odebrał go wraz z innymi wyróżnionymi 24 września 2018 r. podczas
uroczystego apelu w nadarzyńskim
LO, w 70 –rocznicę rozstrzelania Karola Łoniewskiego – żołnierza AK,
naszego miejscowego bohatera. Podczas uroczystej sesji p. Dariusz Zwoliński –wójt gminy i p. Danuta Wacławiak – przewodnicząca rady również
wręczyli te jubileuszowe medale tym,
którzy zasłużyli się dla naszej gminy.
Wśród uhonorowanych byli mieszkańcy gminy, którzy w tym roku obchodzili swój jubileusz 100-lecia urodzin: p. Maria Olszewska i p. Karol
Wiśniewski.
Po zakończeniu sesji Rady Gminy
p. Kamila Michalska, dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury zaprosiła wszystkich na specjalnie przygotowany na tę uroczystość koncert
patriotyczny w wykonaniu zespołu
Nok Pęd Band. Wspaniale przygotowany artystycznie i aranżacyjnie,
wprowadził wszystkich w nastrój
świętowania Jubileuszu. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni brawami
na stojąco, nie obyło się bez bisów.
Kulminacją obchodów były uroczystości 11 listopada 2018 roku.
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Rozpoczęły się w kościele pw. św.
Klemensa w Nadarzynie. Wspólnie,
łącząc się ze wszystkimi rodakami,
o godzinie 12.00 odśpiewaliśmy
„Mazurka Dąbrowskiego” – nasz
hymn państwowy. Uroczystej Mszy
świętej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Mieczysław Nowak.
D z i ę k i
życzliwości
i pomocy ks.
Proboszcza
Andrzeja Wieczorka, z inicjatywy władz
Gminy Nadarzyn i Komitetu Obchodów 100-lecia
Niepodległości powstała
tablica (fot. z
lewej), która
będzie trwałym znakiem
upamiętnienia
Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości i oddaniem czci i pamięci, przez naszą
społeczność, bohaterom walczącym, prześladowanym i poległym
za wolną Ojczyznę. Została ona
umieszczona w kruchcie kościoła. Kościół pw. św. Klemensa jest
szczególnym świadkiem historii
naszej gminy. Tutaj od 1806 r. rozpoczynają się wszystkie ważne dla
naszej lokalnej społeczności uroczystości patriotyczne. Po Mszy św.
w asyście harcerzy nadarzyńskiego
szczepu „Wataha”, tablicę uroczy-

ście odsłonili p. Danuta Wacławiak Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn i p. Dariusz Zwoliński – Wójt
Gminy Nadarzyn. Tablicę poświęcił
ks. kanonik Andrzej Wieczorek.
Następnie został zaprezentowany
program okolicznościowy (fot. powyżej) przygotowany przez uczniów
i nauczycieli z SP Nadarzyn.

Tradycyjne, w asyście Orkiestry
OSP Nadarzyn, poczty sztandarowe
i wszyscy uczestnicy uroczystości
przemaszerowali na plac Poniatowskiego. Przemarsz uświetnił
przejazd kawalkady motocyklistów
z Klubu Motocykli Dawnych i Ciężkich NORNICA z Pruszkowa oraz
z Nadarzyna.
Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja przyjazdu
Józefa Piłsudskiego (fot. powyżej), w którego postać, wcielił się
aktor Andrzej Precigs. Odczytano odezwę Naczelnej Komendy
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Polskiej Organizacji Wojskowej
i przy wspólnym śpiewie pieśni
Legionów „Pierwsza Brygada” Naczelnik Piłsudski został przywieziony bryczką na nasz nadarzyński
rynek. Towarzyszyli mu również
konno ułani ze Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. 23 pułku
Ułanów Grodzieńskich. Młodzież
i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, ucharakteryzowani w stroje z epoki, wznosili
powitalne okrzyki na cześć Piłsudskiego, harcerze rozdawali biało-czerwone chorągiewki, kotyliony.
Naczelnik powitał wszystkich zebranych, otrzymał z rąk wójta symboliczne klucze „do zawsze polskiej
Gminy Nadarzyn”. Odczytano odezwę Rady Regencyjnej do Narodu
Polskiego, przekazującą władzę
wojskową i naczelne dowództwo
wojsk polskich Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Odśpiewano

Naczelny!, niech żyje
Polska! Przy akompaniamencie orkiestry
odśpiewano hymn narodowy.
Wszyscy dumnie,
radośnie celebrowaliśmy w naszej małej
Ojczyźnie Jubileusz
100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsze
takie
świętowanie
miało miejsce właśnie w niedzielę, zaraz po odzyskaniu niepodległości. Odbył się wtedy
w Warszawie „Pochód Narodowy”,
wzięło w nim udział 130 różnych organizacji i stowarzyszeń, uczestniczyło ponad 100 tysięcy mieszkańców. Komitet Obchodu Narodowego
wydał podniosłą odezwę, która jest
tak samo aktualna również dziś: „W
radosne święto zmartwychwstania
tej, o której myśląc żyli i marli dziadowie i ojcowie nasi, zwiążmy w jeden czyn potężny serce, „zestrzelmy
w jedno ognisko duchy!” Niech pochód narodowy będzie dostojną próbą złączenia myśli i uczuć polskich
na progu nowego, wolnego życia.
Niech będzie tym niepożytym wyrazem naszej jedności, powagi i mocy.
Niech żyje niepodległa Polska!”
Jak co roku przed krzyżem z popiersiem Józefa Piłsudskiego, przed tym
obeliskiem, który z woli mieszkańców stanął w 10. rocznicę odzyskania
niepodległości delegacje m.in. kombatantów, harcerzy, władz gminy, straży pożarnej, straży gminnej, jednostek
oświatowych i innych organizacji
i stowarzyszeń złożyły wieńce (fot.
z lewej). Przedstawiciele samorządu i władz Gminy Nadarzyn złożyli

wiązanki przy kamieniu upamiętniającym patriotów poległych w latach
1914 – 1920 oraz przy Dębach Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Dla
uczczenia pamięci wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy walczyli i ginęli dla Niepodległej odegrano
sygnał „Śpij kolego …”
Dzieci i młodzież, w asyście
Naczelnika Państwa Józefa Pił-

sudskiego, przekazali nam swoje
przesłanie młodych - „Życzenia dla
Niepodległej”, które odczytała Gabriela Jedlińska uczennica klasy 3C
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II
w Nadarzynie - laureatka konkursu
„Moje życzenia dla Niepodległej”.
Finałem obchodów był odtańczony przez wszystkich polonez (fot.
powyżej). Przy dźwiękach „Poloneza Chopina” odegranych przez
Orkiestrę OSP Nadarzyn, pierwsze
pary dumnie i radośnie poprowadzili p. Danuta Wacławiak i p. Dariusz
Zwoliński.

„Rotę”. Naczelnik w asyście harcerzy z biało-czerwonymi flagami,
z balkonu NOK-u odczytał treść telegramu przesłanego do wszystkich
państw i rządów o notyfikowaniu
niepodległego państwa polskiego,
mówiąc m.in. „Jako wódz naczelny
armii polskiej, pragnę notyfikować
rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”, po czym wznoszono okrzyki: wiwat Piłsudski!, wiwat Wódz
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Wspólnie z orkiestrą śpiewaliśmy
pieśni patriotyczne. Nie zabrakło
też strażackiej grochówki z kotła.
Dla wszystkich był to pełen dumy,
radości, podniosłych chwil i wielu
niezapomnianych atrakcji i przeżyć wspólnie świętowany Jubileusz
100-lecia Niepodległej.
Leszek Skrzypczak
wiceprzewodniczący Komitetu
Obchodów 100 lecia
odzyskania Niepodległości

Gminny konkurs
dzieci i młodzieży
szkolnej
„Moje życzenia dla
Niepodległej”
Prace laureatów.
W kategorii szkół podstawowych
Jan Bąk (VII, SP Kostowiec);
W kategorii klas gimnazjalnych
i licealnych
Gabriela Jedlińska (IIIc
Gimnazjum Nadarzyn).
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O Ś W I ATA

Uczniowie z Młochowa na wycieczce w Warszawie

9 listopada 2018 roku klasy IV i V
z SP w Młochowie były na wycieczce
w Warszawie. Co na niej się działo zapisali nasi uczniowie:
„Ze szkoły wyjechaliśmy o godz.
12.00. Gdy dojechaliśmy do Warszawy poszliśmy na spacer do Ogrodu
Saskiego oraz zatrzymaliśmy się przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. Mieliśmy szczęście ponieważ trafiliśmy
akurat na zmianę warty i uroczyste
składanie wieńca przez Ambasadora
Kuwejtu.
Potem poszliśmy do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego.
Najpierw musieliśmy przejść przez
bramki kontrolne, gdzie prześwietlane
mieliśmy plecaki. Później uczestniczyliśmy w lekcji o pieniądzu pt. „5
x pieniądz”. Dowiedzieliśmy się, że
w dawnych czasach ludzie wymieniali się cennymi, trwałymi i łatwymi
do transportu rzeczami np. zbożem,
złotem, solą, biżuterią oraz muszlami.
Najstarsze monety powstały w Lidii
w VII wieku p.n.e., a pierwsze banknoty powstały w Chinach w X wieku
naszej ery. Najstarsza moneta Polska

to denar. Powstała ona
za czasów króla Bolesława
Chrobrego.
Najwyższy obecny nominał to 500 zł, znajduje się na nim król
Jan III Sobieski. Został
wprowadzony do obiegu 10 lutego 2017 r.
Największe wrażenie
zrobił na nas skarbiec,
gdzie mogliśmy dotknąć sztabkę złota.
Po wyjściu z NBP udaliśmy się do autokaru. W drodze powrotnej było bardzo wesoło, wspólnie z koleżankami
i kolegami śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i czas podróży bardzo szybko
minął. Wstąpiliśmy również do restauracji McDonald’s.
Ta wycieczka była fantastyczna,
ponieważ mogliśmy podnieść sztabkę
złota, ważącą 12,5 kg i wartą 2 miliony
złotych!”

Natalia Bielak i Antoni Burek
- uczniowie kl. IV

„Był sobie pieniądz” taki tytuł miały zajęcia, w których uczestniczyli
uczniowie klasy V. Oto relacja Julii
Regulskiej z tej ciekawej lekcji:
„W Centrum Pieniądza NBP
pani przewodnik pokazała nam,
jak wyglądały kiedyś pieniądze
i gdzie powstały, czym charakteryzuje się dobry pieniądz, jakie
funkcje pełni NBP, jak rozpoznać
czy banknot jest prawdziwy,
czy fałszywy oraz ciekawostki
o złocie. Zobaczyliśmy bank-
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not wyprodukowany z wizerunkiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego okazji
100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Dowiedzieliśmy się, iż pieniądze
kiedyś wyglądały zupełnie inaczej
niż dzisiaj. Dobry pieniądz powinien
być: podzielny, łatwy do transportowania i przechowywania, ograniczony w swojej ilości, jednorodny
i trwały. NBP to: bank banków, bank
emisyjny, bank państwa. Aby rozpoznać czy banknot jest prawdziwy
czy fałszywy trzeba zobaczyć czy
ma: znak wodny, nitkę zabezpieczającą i recto-verso. Jeżeli je ma, to
jest prawdziwy, jeżeli nie ma, to jest
fałszywy. Podstawową jednostką
złota używaną w handlu jest Uncja
Trojańska. Cena złota nie jest stała. Złoto jest metalem plastycznym.
Z jednego grama można uzyskać płat
o powierzchni 1 m². Złoto stosuje się
w medycynie, sztuce i kosmetyce.
W środku Sali Skarbca znajduje się
sztaba złota, która waży 405,67 uncji
tj. 12 650,56 grama, można ją dotknąć
i podnieść. Ma ona wartość prawie
2 mln zł!
Tego dnia odwiedziliśmy ważne
miejsce w Warszawie, gdzie odbywały się uroczystości 11 listopada
w 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podczas oficjalnych uroczystości byli żołnierze,
grała trąbka i werbel.
W Ogrodzie Saskim, przy fontannie
koło muz zrobiliśmy zdjęcia, można
było też posiedzieć na grającej ławeczce Chopina i kupić pamiątki.
Wieczorem byliśmy ponownie na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
i mogliśmy zobaczyć pięknie podświetlony Grób Nieznanego Żołnierza.”
SP Młochów
fot. archiwum szkoły
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M i strzow ie o lim pijscy w szkole w Kostowcu
19 listopada w SP Kostowiec gościli mistrzowie olimpijscy Piotr Małachowski oraz Tomasz Majewski.
Podczas spotkania z dziećmi nasi
wielcy sportowcy opowiadali o codziennych treningach i zmaganiach
podczas zawodów. Goście wręczyli medale zwycięzcom szkolnego
konkursu plastycznego na projekt
medalu olimpijskiego oraz plakat.
Był także czas na autografy i zdjęcie z mistrzem.
SP Kostowiec

Wycieczka uczniów z SP Kostowiec do Muzeum Historii Polski
23 listopada uczniowie klas I i II wraz
z wychowawczyniami p. D. Śmigielską, p. Moniką Pleban i p. Kingą Piekarską odwiedzili Muzeum Historii
Polski w Warszawie. Tam czekała
na nich niezwykła lekcja historii.
Najpierw uczniowie obejrzeli przedstawienie na podstawie książki Bronisławy Ostrowskiej „Bohaterski
Miś” o tym samym tytule. Głównym bohaterem był miś pluszowy,
a jego historia zaczęła się we lwowskiej szwalni, w 1910 r. Miś prze-

żywał burzliwe koleje losu w czasie
I wojny światowej. Dzięki opowieści
o losach głównego bohatera uczniowie poznali wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 r.
Po przedstawieniu odbyła się krótka dyskusja podsumowująca i wyjaśniająca wydarzenia z przedstawienia w odniesieniu do faktów
historycznych. Dzieci wykazały
się dużą wiedzą na temat historii
swojej ojczyzny i jej trudnej dro-

gi do odzyskania niepodległości.
Druga część wizyty w muzeum to
warsztaty szycia własnego misia.
Dzieci z ogromnym entuzjazmem
przystąpiły do działania, a swoim
zapałem i radością zaangażowały
prawie wszystkich pracowników
muzeum. Dla większości było to
pierwsze spotkanie z igłą i nitką.
Niektórzy niechętnie opuszczali
mury muzeum i obiecywali powrót
na kolejną lekcję.

SP Kostowiec
fot. arch. szkoły

Pani Teresie Guzek
Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Młochowie
wyrazy współczucia
i głębokiego żalu
z powodu śmierci

TATY
składają pracownicy
Gminnego Zespołu Oświatowego oraz Koleżanki
i Koledzy Dyrektorzy
Publicznych Placówek
Oświatowych
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Niepodległą dumnie na sercu noszę

Konkurs Recytatorski
Kto ty jesteś? Polak mały

Dwie dziewczynki z Przedszkola
Publicznego w Nadarzynie 24 listopada zostały laureatkami konkursu
plastycznego „Niepodległą dumnie
na sercu noszę”.
Konkurs plastyczny na projekt
nadruku na koszulkę „Niepodległą
dumnie na sercu noszę” zorganizował Komitet Obchodów 100 lecia
Odzyskania Niepodległości „100 lat
Niepodległej - Nadarzyn 2018”.
Pierwsze miejsce w konkursie
zajęła Helenka Stawarska z grupy
Pszczółek i to jej projekt widnieje na koszulce. Wyróżniony został

13 listopada w Przedszkolu Publicznym w Wolicy po raz pierwszy
odbył się wewnątrzprzedszkolny
Konkurs recytatorski pt. Kto ty jesteś?
Polak mały”. Tematem przewodnim
tegorocznego konkursu były wiersze
patriotyczne.
Do konkursu przystąpiło dziesięcioro przedszkolaków. Grupę Mądre
Sowy reprezentowali: Lena, Zosia,
Julia K., Wiktor, Ola K., Malwinka
oraz Sebastian. Z grupy Biedronki
do konkursu przystąpili: Mateusz,
Sara oraz Ola D.. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z dość
trudnym tematem tegorocznego konkursu, wspaniale deklamowali swoje
wiersze. Każdy występ nagradzany
był gromkimi brawami.
Jury w składzie: pani Dyrektor
Aneta Borys, pan Paweł z sekretariatu oraz ciocia Iwona – logopeda
- miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Po burzliwej naradzie jury wyłoniło zwycięzców. Trzecie miejsce
ex aequo zajęli: Julia K. i Mateusz
Drugie miejsce: Zosia Dz. Pierwsze
miejsce: Lena W. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy drobne upominki. Po zakończonej części oficjalnej każdy chętny
przedszkolak mógł spróbować swoich sił na scenie i przedstawić swój
talent :)
PP Wolica

również projekt Zosi Kobylińskiej
z grupy Wiewiórek. Nagrodę w postaci koszulek z nadrukiem projektu
Helenki wręczył osobiście naszym
laureatkom oraz wszystkim dzieciom Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński oraz Dyrektor LO
w Nadarzynie Leszek Skrzypczak.
Koszulka z nadrukiem została umieszczona w Kapsule Czasu
Młodych.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom !!!
PP Nadarzyn
fot. arch. przedszkola

„Akcja - segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej” w szkole w Ruścu
Tak, jak w latach ubiegłych, również w tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
polskiej edycji ogólnoświatowej
akcji Fundacji Nasza Ziemia Sprzątanie Świata. W tym roku było to
jubileuszowe, 25. sprzątanie naszej
planety, którego celem było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Taka akcja jest istotna ze
względu na konieczność osiągnięcia
przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.
Obecnie z gospodarstw domowych
do recyklingu trafia jedynie około 13% odpadów. Przyłączając się
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do Akcji podjęliśmy jedno z pięciu
wyzwań, tj. przeprowadzenie kampanii promującej zasady segregacji
odpadów na 5 frakcji i podkreślenie
wagi poprawności segregowania odpadów.
Uczniowie klas VI i VII przygotowali kampanię informacyjną w formie plakatów zachęcających szkolną
społeczność do segregowania odpadów, które pozostawiamy podczas
pobytu w szkole. Dzięki współpracy z firmą Hetman otrzymaliśmy
pojemniki w pięciu kolorach, które
ustawione były na szkolnych korytarzach. Każdy z uczniów klas IV
– VIII dostał plan lekcji zawierają-

cy informację, jakie odpady należy
wrzucać do poszczególnych pojemników, a jakich nie. Przez ponad
miesiąc uczyliśmy się oddzielać odpady organiczne od plastiku, szkła,
papieru i odpadów komunalnych
(zmieszanych). Odbyła się również,
jak w latach ubiegłych, pierwsza
z dwóch zaplanowanych na rok
szkolny 2018/2019 akcja zbiórki
makulatury. Dzięki niej odzyskaliśmy 2860 kg tego surowca. Na wysypiskach i wokół nas będzie mniej
śmieci. 1 tona przetworzonej makulatury uratuje 17 drzew i da nam 910
kg dobrej jakości papieru z odzysku.
Olga Mentlewicz
9 (234) listopad 2018
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Przedszkolaki z Ruśca w Fabryce Bombek
W listopadzie dzieci z oddziałów
przedszkolnych 0 A i 0 B z Ruśca
rozpoczęły przygotowania do nadchodzących świąt bożonarodzeniowych. Zaczęły od wizyty w Fabryce
Bombek w Warszawie. Po krótkiej
historii dotyczącej powstania fabryki oraz samej bombki, mogliśmy
rozkoszować się widokiem ozdób
o różnym kształcie. Dzieci odpowiadały na zagadki i wykazały się
ogromną wiedzą dotyczącą samej
produkcji bombek. Po pogadance
nadeszła pora na odkrycie w jaki
sposób ozdoby na choinkę powstają oraz jak uzyskać odpowiedni ich
kształt. Okazało się, że to nie jest
proste wyzwanie!
Na początku trzeba rozgrzać masę
szklaną do temperatury 900-1100
stopni, aż stanie się ona plastyczna,
następnie pobrać niewielką ilość
i wydmuchać przez słomkę jak
bańkę mydlaną. Jest to najprostsza
w wykonaniu ozdoba, bo kształtem przypomina balonik. Wzory
i inne kształty formuje się za po-

mocą specjalnych form, w które
wkłada się rozgrzane szkło. Po lekcji o powstaniu bombki, nadszedł
czas na samodzielnie ozdabianie.
To była część wycieczki, którą
dzieci na pewno zapamiętają na
bardzo długi czas. Zaangażowanie

i motywacja pokazały, że mamy
w naszym przedszkolu wspaniałych
artystów! Na zakończenie zostaliśmy poczęstowani słodkościami
a wykonane bombki zabraliśmy na
pamiątkę do domu.
Justyna Wyłupek
fot. arch. przedszkola

Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych
w szachach błyskawicznych
17 listopada pięcioro uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie wzięło udział w Mistrzostwach Mazowsza Szkół
Podstawowych w szachach błyskawicznych, które odbyły się
w Wesołej.
W turnieju wzięło udział
78 czteroosobowych drużyn
z całego województwa. Turniej
pod patronatem Mazowieckiego
Związku Szachowego był rozgrywany systemem ośmiu rund po
15 minut na zawodnika.
W naszej drużynie na pierwszej
szachownicy zagrał Jan Prugar
z klasy V C, który po bardzo trudnych rozgrywkach zdobył 2 punk-
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ty. Na drugiej szachownicy grał
Przemysław Engel z klasy III B,
który zdobył najwięcej punktów
dla naszej drużyny- 5. Natomiast
na trzeciej szachownicy zagrali na
zmianę Tadeusz Michalski z klasy III C oraz Jakub Kryszczyk
z klasy IV A. Chłopcy zdobyli po
2 punkty. Na czwartej szachownicy zagrała Wiktoria Więcek z klasy VI D, która zdobyła 4 punkty.
Zawody trwały 7 godzin, a w
ich trakcie mieliśmy godzinną
przerwę na obiad.
Nasza drużyna zajęła 52 miejsce i poprawiła wynik z poprzedniego roku o dziewięć pozycji.
Poziom zawodów był bardzo

wysoki, a większość dzieci, które brały udział w turnieju na co
dzień trenuje w profesjonalnych
klubach szachowych.
Dla naszych uczniów była to
wspaniała przygoda i solidny trening szachowy, a sam udział w tak
prestiżowym turnieju był nagrodą.
Pragnę podziękować p. Katarzynie Matysiak - właścicielce
„Piekarni Nadarzyn”, która opłaciła naszym uczniów wpisowe
i koszt obiadów.
Katarzyna Dąbrowska-Wężyk
opiekun szkolnego koła
szachowego SP Nadarzyn
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
7 października w godzinach nocnych zastęp uczestniczył w usunięciu
skutków zderzenia samochodu osobowego z barierą oddzielającą dwa pasy
ruchu na trasie S8 w Wolicy. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, neutralizacji płynów wyciekających z rozbitego samochodu,
a także uprzątnięciu jezdni z plastiku
oraz szkła. Na miejscu obecna była
Policja Michałowice oraz przedstawiciele GDDKiA
9 października w godzinach porannych wyjazd zastępu do pożaru na
terenie sortowni w firmie Hetman.
Działania polegały na przelaniu oraz
rozgarnięciu odpadów znajdujących
się przy maszynie, od której rozpoczął
się pożar. Na miejscu obecna była OSP
Piastów.
W godzinach popołudniowych zostaliśmy zadysponowani na modernizowany odcinek trasy S8 na wysokości Centrum Mody do wypadku
motocyklisty. Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz neutralizacji płynów
z motocykla. Na miejscu obecna była
PSP Pruszków, Policja Wydział Ruchu
Drogowego Pruszków oraz Pogotowie
Ratunkowe.
12 października wyjazd zastępu do
pożaru szatni na terenie przedszkola
w Nadarzynie. Po dojeździe na miejsce, okazało się, że są to tylko i wyłącznie ćwiczenia, mające na celu
sprawdzenie gotowości personelu
do ewakuacji dzieci z budynku. Na
miejscu obecna była PSP Pruszków.
Działania prowadzono w godzinach
przedpołudniowych.
16 października w godzinach nocnych udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych na
ulicy Tarczyńskiej. Działania polegały
na neutralizacji płynów ropopochodnych, które pozostały na jezdni po zabraniu obu samochodów przez pomoc
drogową. Na miejscu obecna była
Policja WRD Pruszków.
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17 października w godzinach przedpołudniowych udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych w Walendowie. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, chwilowym zamknięciu całkowicie ruchu na ulicy Nad Utratą, neutralizacji płynów wydobywających się
z obu samochodów oraz uprzątnięciu
jezdni z plastików. Na miejscu obecna
byłą PSP Pruszków, Policja Nadarzyn
oraz Pogotowie Ratunkowe.
We wczesnych godzinach wieczornych zostaliśmy zadysponowani do domu jednorodzinnego
w Ruścu, gdzie prawdopodobnie
doszło do zatrucia tlenkiem węgla.
Nasze działania polegały na sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń czujnikiem wielogazowym, który nie
wykazał obecności tlenku węgla oraz
oddymieniu pomieszczeń. Na miejscu
obecna była Policja WRD Pruszków
oraz pogotowie Ratunkowe.
19 października w godzinach przedpołudniowych. udział zastępu w usunięciu skutków kolizji auta osobowego z dostawczym na drodze serwisowej za firmą Atlas. Działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz uprzątnięciu jezdni ze szkieł. Na
miejscu obecna była PSP Pruszków
oraz Policja RWD Pruszków.
21 października w godzinach wieczornych wezwano dwa zastępy do
wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Parolach. Działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz usunięciu z gruzowiska dwóch
butli gazowych. Na miejscu obecne
były dwa zastępy PSP Pruszków, OSP
Młochów, Pogotowie Ratunkowe
i Pogotowie Gazowe.
24 października w godzinach przedpołudniowych wyjazd zastępu do
palącego się lasu na terenie dawnej
jednostki wojskowej w Ruścu. Po
dojeździe na miejsce okazało się, że
palą się dwa ogniska gałęzi, liści i igliwia, które poprzez wcześniejsze silne
opady deszczu, mocno się dymiły, co

zaalarmowało osobę zgłaszającą. Na
miejscu obecna była Policja Nadarzyn
oraz OSP Młochów.
29 października wyjazd zastępu
do wypadku drogowego na drodze
serwisowej między Paszkowem,
a Wolicą. Na miejscu zastaliśmy
rozbite dwa samochodu osobowe.
Nad samochodami unosił się dym,
słychać było jak wybuchają opony. W obu samochodach uwięzione były łącznie trzy osoby, które w
różnym stopniu ucierpiały podczas
tego zdarzenia. Na szczęście był to
tylko i wyłącznie scenariusz ćwiczeń, które zostały zorganizowane
przez PSP Pruszków we współpracy z przedstawicielami GDDKiA.
Ćwiczenia miały na celu usprawnienie współpracy między jednostkami OSP i PSP. Współdziałaliśmy
zarówno podczas ewakuacji poszkodowanych z rozbitych samochodów,
udzielaniu im pierwszej pomocy, jak
i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
a także zabezpieczeniu niebezpiecznej butli, znajdującej się w jednym
z bagażników. Ćwiczenia te pokazały
w jakich aspektach naszej pracy jesteśmy dobrzy, a które z nich należy
poprawić.
30 października w godzinach wieczornych udział zastępu w usunięciu
skutków kolizji dwóch aut osobowych na drodze dojazdowej do PTAK
EXPO. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji płynów eksploatacyjnych. Na
miejscu obecne były dwa zastępy PSP
Pruszków, Policja WRD Pruszków
oraz Pogotowie Ratunkowe.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
9 (234) listopad 2018
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Nowy sprzęt
dla OSP
13 listopada w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Nadarzyn przekazano sprzęt ratownictwa technicznego,
zakupiony w ramach pozyskanej dotacji, dla OSP Nadarzyn i OSP Młochów. Stosowne umowy zostały podpisane przez Dariusza Zwolińskiego
- wójta Gminy Nadarzyn oraz przedstawicieli jednostek - naczelnika OSP
Nadarzyn Krzysztofa Hamernika
i prezesa OSP Młochów Krzysztofa
Tryniszewskiego.
Wyposażenie jednostki w Nadarzynie wzbogaciło się o: zabezpieczenie poduszki powietrznej kierow-

cy i pasażera, osłonę zabezpieczającą
poszkodowanego, bosak dielektryczny 1,8 m, przenośny zestaw oświetleniowy, pilarkę łańcuchową do drewna
oraz bosak dielektryczny składany 1,8
m. Łączny koszt: 8 305 zł.
OSP Młochów otrzymało: wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne

do podnoszenia o nośności 13-20 ton
oraz 25-30 ton, osprzęt do zasilania
z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, butlę na sprężone powietrze do
poduszek pneumatycznych. Łączny
koszt: 12 975 zł.
red.

Drodzy Mieszkańcy, rozpoczął się sezon grzewczy. Niedługo każdy z nas zacznie się dogrzewać poprzez kominki czy też piece na opał. Druhny i druhowie OSP Nadarzyn apelują, abyście sprawdzili dokładnie swój kominek, piec, kratki wentylacyjne a przede wszystkim pion kominowy. Wystarczy niewielka nieszczelność instalacji, bądź nagromadzenie sadzy w kominie, by doszło do tragedii. Pamiętajcie, tlenek węgla, potocznie nazywany
CZADEM nie ma smaku czy zapachu, nie charakteryzuje się żadną barwą, jest to tak zwany cichy zabójca, który po cichu może otruć całą rodzinę. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu całej instalacji, zapewnicie sobie
i bliskim bezpieczeństwo.

9 (234) listopad 2018
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Nadarzyński Szczep WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych
Instruktorski Bal Niepodległości
Nasi instruktorzy mogli w radosny sposób w harcerskim gronie
świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 10
listopada 2018 r., w Pałacu Kultury
i Nauki, w wielkiej sali im. Stefana
Starzyńskiego, odbył się Instruktorski Bal Niepodległości. Było to
wyjątkowe wydarzenie, ponieważ
zgromadziło instruktorów (wraz
z osobami towarzyszącymi) z czterech największych organizacji harcerskich, które działają w stolicy
(ZHP, ZHR, FSE „Zawisza” i SH).
W balu wzięło udział 365 osób. Goście zostali poproszeni o przybycie
na bal w strojach wieczorowych lub
strojach z epoki. Wiele osób swoim ubiorem starało się nawiązać
do mody z czasów dwudziestolecia
międzywojennego, co wprowadziło
szczególny klimat balu. Organizatorem był Okrąg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Ważnym punktem programu był
koncert członków zespołu De Press,
którzy śpiewali o Żołnierzach Wy-

klętych. Po koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego, uroczystego odtańczenia
poloneza. Następnie rozpoczęły się
tańce na parkiecie. Chętni mogli

wziąć także udział w konkursie tanecznym oraz quizie historycznym.
O północy wszyscy wspólnie i uroczyście odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowego.

Zbiórka na Fundację Niezłomni
1 listopada 2018 r., jak co roku,
w całej Polsce wolontariusze zbierali fundusze na działalność Fundacji
Niezłomni. Po raz kolejny w zbiórkę włączyli się również harcerze
z naszego Szczepu i kwestowali na
nadarzyńskim cmentarzu. Fundacja
przeznacza zebrane środki na finansowanie poszukiwań, ekshumacji
i uroczystystych pochówków Żołnierzy Niezłomnych. Bardzo dziękujemy osobom, odwiedzającym
w tym dniu cmentarz, za przejęcie
się tragicznym losem zaginionych
bohaterów.
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100-lecie Odzyskania Niepodległości
Święto Niepodległości w tym
roku obchodzone było w całej Polsce i w Nadarzynie szczególnie
uroczyście, ze względu na to, że
od momentu odzyskania niepodległości przez Polskę minęło sto
lat. Członkowie szczepu „Wataha”
uczestniczyli 11 listopada 2018 r.
najpierw we Mszy św. w intencji

naszej Ojczyzny. Po Eucharystii odbyło się patriotyczne przedstawienie, przygotowane przez uczniów
ze szkoły podstawowej w Nadarzynie. Potem nastąpił przemarsz na
pl. Poniatowskiego, gdzie licznie
zgromadzili się mieszkańcy naszej
gminy, uczniowie szkół i lokalne
władze. Nasi harcerze wystawili

warty honorowe i pomagali składać
wieńce przy krzyżu z popiersiem
Józefa Piłsudskiego. Na rynku zainscenizowano przybycie Marszałka (grał go aktor Andrzej Precigs),
a harcerze towarzyszyli mu w trakcie jego przemówień. Na koniec
wszyscy wspólnie, radośnie zatańczyli poloneza.

Procesja na cmentarzu w Dzień Zaduszny
W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny wieczorem
na nadarzyńskim cmentarzu tradycyjnie odbywają się procesje z mo-

dlitwą za zmarłych. W tym roku,
jak zwykle, włączyli się w nie nasi
harcerze, którzy podczas procesji
nieśli zapalone pochodnie.

Dh. Magdalena Pawlica

fot. archiwum Szczepu
Od początku grudnia serdecznie zapraszamy do dzielenia się z ubogimi osobami
z terenu naszej gminy długoterminowymi produktami żywnościowymi
w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności i akcji „Zostań św. Mikołajem”.
Członkowie naszego Szczepu stać będą w weekendy w nadarzyńskich sklepach
spożywczych i zachęcać do przekazania darów.
9 (234) listopad 2018
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Konferencja i warsztaty „Senior z pasją”
22 września 2018 r. odbyła się konferencja i warsztaty projektu „Senior
z pasją – wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego Seniorów gminy Nadarzyn”.
Seniorzy zapoznali się polityką
„Srebrnej Gospodarki” w Polsce oraz
z „Działaniami Integracyjnymi Społeczności lokalnej na rzecz Seniorów –
Integrujemy – Nie dyskryminujemy.”

Wykłady poprowadzili:
- „Srebrna Gospodarka” - p. Agnieszka Kuźmińska – zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji
i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie oraz Radna Rady Powiatu Pruszkowskiego,
– „Udział Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów w lokalnej
i mazowieckiej polityce senioralnej”
- p. Krzysztof Łebkowski – Rada Seniorów Urzędu Marszałkowskiego
oraz Przewodniczący Miejskiej Rady
w Zielonce,
- „Przyszłość Seniora w Nadarzynie”
– p. Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy,
– „Późna Dorosłość” – p. Katarzyna
Zioło – vice Burmistrz Sandomierza,
– „Działania na rzecz lokalnej strategii
rozwoju. Integrujemy – Nie dyskryminujemy” – p. Michał Marciniak - Prezes Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ,
– „Wolontariat i działania na rzecz Seniorów” – p. Stefania Łęcka – Prezes
Caritas w Nadarzynie,
– „Działania Gminy Nadarzyn na rzecz
Seniorów” – p. Teresa Czerniawska –
inspektor ds. seniorów - UG Nadarzyn,
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– „Fundusze Unijne na rzecz Seniorów
– pozyskiwanie i rozliczanie” - p. Marta Ciarka – Kierownik ds. Funduszy
Zewnętrznych - UG Nadarzyn,
– „System wsparcia Seniorów
w domu” – p. Sławomir Kobacki –
www.dlaseniora.pl
Oficjalny list do Uczestników Konferencji od p.Adama Struzika – Marszałka
Województwa Mazowieckiego odczytała p. Agnieszka Kuźmińska
–
Zastępca
dyrektora Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz Radna
Rady Powiatu
Pruszkowskiego.
Zasłuchani Seniorzy. Od lewej Seniorzy z Sandomierza oraz p. Katarzyna Zioło – v-ce Burmistrz Miasta Kró-

lewskiego Sandomierz.
Po Konferencji odbyły się WARSZTATY „Senior z pasją”. Prace w czterech grupach dyskusyjnych prowadzono nad tematami:
GRUPA I – „Pozyskiwanie środków na projekty Seniorów w Gminie Nadarzyn” – Moderator grupy –
p. Małgorzata Sałagan-Zimny

GRUPA II – „Rola Seniora w rodzinie – pokoleniowa historia i tradycja „Budowanie tożsamości rodzinnej
i lokalnej” – Moderator grupy – p. Barbara Wojciechowska,
GRUPA III – „Jak zadbać o zdrowie
fizyczne i psychiczne po sześćdziesiątce?” - Moderator Grupy – p. Marcin
Rybicki,
GRUPA IV – „Wolontariat - profesjonalne przygotowanie i prowadzenie
akcji.”. – Moderator grupy – p. Stefania Łęcka,
Na podstawie wniosków wypracowanych w grupach powstanie
dokument, który będzie podstawą
i uzupełnieniem działań wynikających
z potrzeb lokalnej społeczności na terenie gminy w zakresie polityki senioralnej. Powstały dokument zostanie przekazany na ręce Wójta naszej gminy.
Organizatorzy serdecznie dziękują
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
w Młochowie za przygotowanie wspaniałego słodkiego poczęstunku.
Projekt „Senior z pasją – wzmocnienie integracji społecznej poprzez
rozwój kapitału społecznego Seniorów

gminy Nadarzyn” – jest finansowany
ze środków PROW 2014–2020 w ramach lokalnej strategii rozwoju LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Organizatorzy GLKS Nadarzyn
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Piknik Seniorów
6 października 2018 r. odbył się
w Rozalinie „Piknik Seniorów”.
Był to ostatni etap, a tym samym
zwieńczenie projektu którego nazwa
brzmi: „Senior z pasją - wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów
gminy Nadarzyn”. Przypomnijmy w ramach tego projektu odbyły się
dwa wyjazdy studyjno-szkoleniowe:
do Sandomierza i na Pomorze. Odbyła
się też w szkole, w Ruścu Konferencja
Senioralna wraz z Warsztatami.
Przedsięwzięcie finansowane było
z Europejskiego Funduszu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 pozyskanych przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Organizatorzy GLKS Nadarzyn
Relacja Seniorki – dziennikarki
Ewy Japał-Pac
Oni to mają power, czyli „Piknik Seniorów”
Tak pięknej jesieni nie pamiętają
najstarsi mieszkańcy. Promienie słońca
przedzierały się przez drewnianą powałę Altany Ludowej w Rozalinie, wiatr
falował wysokie papuzie trawy, po stawie goniły się kaczki, skwierczały kiełbaski na grillu. Pachniało kawą, szarlotką, ciastem marchewkowym. Łagodnie
sączyła się muzyka chillout.
„Właśnie tak powinna wyglądać
jesień i naszego życia” - westchnęła
seniorka otulona w kolorową, kwietną
chustę. „I w naszej gminie tak właśnie
będzie” - stanowczo oświadczył nasz
wójt Dariusz Zwoliński, który witał
przybywających gości. Przyjechała liczna delegacja seniorów z Sandomierza, z
którymi zaprzyjaźniliśmy się podczas
wyjazdu szkoleniowego. Przybyła też
delegacja z Ewą Adamczyk przewodniczącą Związku Rencistów i Emerytów
z Michałowic (największy oddział w
Polsce), Agnieszka Kuźmińska od marszałka województwa mazowieckiego,
nasi działacze lokalni. No i oczywiście
seniorzy, jak zawsze z przewagą kobiet.
Pytanie „gdzie te chłopy?” pozostaje
aktualne.
Wójt opowiedział nam co przygotowują, aby ułatwić życie starszym
mieszkańcom gminy.
Ogólnopolska Karta Seniora, jest
już gotowa i będzie można się po nią
zgłaszać lada dzień do Urzędu Gminy
- Kancelaria (wójt jest ambasadorem
9 (234) listopad 2018

Od lewej: Artur Kostecki – Prezes GLKS Nadarzyn, Małgorzata Sałagan-Zimny – Koordynator Projektu „Senior z pasją”, Barbara Wojciechowska – Współorganizator, Michał
Marciniak – Prezes LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Ania Szabat – Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Nadarzyn, Marcin Rybicki – Członek Zarządu LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Teresa Czerniawska – Inspektor ds. Rady Gminy i Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn.

tego projektu). Daje ona upusty w 1.500
firmach w całym kraju (np. w sanatoriach, ośrodkach zdrowia, ośrodkach
kulturalnych).
W Nadarzynie powstanie wkrótce
nowoczesny, przestronny ośrodek zdrowia z dużą częścią rehabilitacyjną. I co
ważne, w jednym skrzydle będzie Dom
Dziennego Pobytu dla Seniorów i Dom
Opieki dla Seniorów i Niepełnosprawnych. Będzie też stacja pogotowia ratunkowego, czynna całą dobę.
Nowoczesność nie ominie seniorów.
Każdy dostanie e-pomoc i e-kopertę. Tak, tak, to nie pomyłka. To mniej
więcej znaczy tyle, że senior, w razie
potrzeby, naciska guziczek i pomoc
przybywa. A w e-kopercie są wszystkie informacje o jego stanie zdrowia,
przebytych chorobach, uczuleniach,

branych lekach.
Ku ogólnej radości dowiedzieliśmy
się, że wokół będzie park zdrojowy i...
Uwaga! Uwaga!!!! TĘŻNIA.
„Tylko patrzeć, jak seniorzy z całego kraju zaczną walić do Nadarzyna dowcipkowały kobiety. - Każdy będzie
chciał tu mieszkać”.
Dyrektorka biblioteki, Beata Fedorko
(czy wiecie, że nasza biblioteka , istniej
już 70 lat!) też myśli o seniorach. Niepełnosprawnym będzie się dowozić
książki do domu. Biblioteka organizuje
też treningi pamięci, literackie kluby
podróżnika, spotkania z pisarzami, zajęcia literackie i rękodzielnicze.
Krzysztof Pietrzykowski, inspektor
ds. ochrony środowiska uspokoił nas,
że powietrze mamy całkiem niezłe,
nasze wody głębinowe są czyste, a do
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rzeczek wróciły już raki. Chronimy naszą
przyrodę (26 drzew jest pod ochroną),
a nawet opiekujemy się bocianami, budując i konserwując ich gniazda. Likwidujemy dzikie wysypiska śmieci, wymieniamy piece węglowe, usuwamy eternit
z dachów, budujemy ścieżki rowerowe.
Miło usłyszeć, że jesteśmy jedną z czystszych gmin w Polsce.
Piknikowi przewodziła Małgorzata
Sałagan-Zimny, koordynatorka projektu
„Senior z Pasją”. Razem z współorgani-

zatorką, Barbarą Wojciechowską, prowadziły liczne konkursy, które dotyczyły
projektu. „Senior z pasją”. Seniorzy wygrywali książki, maty do ćwiczeń, piłki
treningowe, kule do gry w bule, kijki do
nordic walking... Gdy już się nagadaliśmy, naśmialiśmy, nawspominaliśmy,
najedliśmy, poderwały nas dźwięki trąb
i bębna. To nasza ulubiona Nadarzyńska
Orkiestra OSP Nadarzyn (tak, tak - najlepsza na świecie), przybyła na piknik.
No i się zaczęło. Emerytki ochoczo ruszyły w pląsy. „Ach te oczy zielone, zie-

lone” nuciła cała Altana, a Sławomira
„Miłość w Zakopanem” odśpiewano
z taką energią, że poderwały się kaczki
ze stawu.
Nie był to zwykły piknik. To był piknik z tezą - żeby nadarzyńskim seniorom
żyło się lepiej. Projekt „Senior z pasją”
spełnił wspaniale swoje zadanie. Bo
w naszej gminie zaczyna robić się wiele,
żeby senior mógł żyć z pasją.

Wydłużone godziny pracy SPG ZOZ

W związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonej zachorowalności SPG ZOZ rozszerza
pilotażowo godziny pracy. W wyniku porozumienia z Urzędem Gminy od 15 października
w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie lekarze interniści dostępni są do godz. 19.00, a także
w wybrane dni w Ośrodku Zdrowia w Młochowie. Rozszerzone godziny przyjęć obowiązują
dyr. Adam Chustecki
do 15 grudnia br.
Poszukuję kobiety do przygotowania nowego
domu do wprowadzenia się, tel. 661854476

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie zatrudni od
zaraz nauczyciela wychowania przedszkolnego na pełen etat
oraz nauczyciela religii w wymiarze 2/22 tygodniowo,
tel. 22 729 81 70

Absolwent Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i fizyki tel. 503 790 338
Kupię mieszkanie do 60 m kw. w Nadarzynie lub
na terenie gminy, tel. 602 291 301; 607 825 013

Sprzedam dom ok. 170 m kw. w Nadarzynie,
w pięknym otoczeniu, w centrum. tel.511 289 481

HOTEL PERŁA LEŚNA w Nadarzynie zatrudni osoby
do pracy na stanowiskach: kucharz/pomoc kuchenna –
kuchnia domowa, polska; pokojowa. Doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.
Oferujemy pracę
na pełen etat – elastyczne godziny pracy.
CV proszę słać mailem na adres: biuro@perlalesna.pl
lub kontakt telefoniczny: 501 532 739

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa,
z dojazdem do klienta.
tel. 505 206 369
Zatrudnię kierowcę pomocy drogowej (kat.C)

tel. 504 471 365

Firma Euro net Sp. z o.o.
Obecnie poszukuje osób do pracy na stanowisku
Magazyniera. Zapraszamy zainteresowane osoby,
pracę z powodzeniem wykonują także kobiety i
osoby po 50-tym roku życia. Oferujemy umowę
o pracę, opiekę medyczną oraz kartę MultiSport
Miejsce pracy - Sokołów koło Janek.
Zapraszamy do kontaktu tel. 571 411 010
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Pracownia MIMA Studio Wnętrz oferuje: wykonywanie układów
funkcjonalnych wnętrz, opracowywanie projektów mebli na wymiar,
przygotowywanie rysunków wykonawczych, dobór materiałów
wnętrzarskich i wykończeniowych, współpracę z klientem
oraz wykonawcami na każdym etapie projektowania, koordynację
procesu projektowego.
E-MAIL: mimastudiownetrz@gmail.com tel.: 693 457 475
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Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
tel. 505 367 915
Pogotowie ogrodnicze. Prace porządkowe. Opryski.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty.
Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. tel. 785 063 795
Pranie wykładzin, tapicerki. tel. 604 408 618,
22 662 30 20

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
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Poszukuję Pani do pomocy w prowadzeniu domu
w Strzeniówce dla 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
TAXI. Przewóz osób Nadarzyn, Rusiec i okolice, tel. 726 174 886

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. tel. 604 408 618
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. tel. 602 828 088
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Gmina
Nadarzyn
na
antenie

Radia Bogoria

Radio Bogoria (94.5 FM) będzie
prezentowało w serwisach informacyjnych
najważniejsze wiadomości z terenu Gminy
Nadarzyn. Ponadto, w każdy czwarty
czwartek miesiąca ze studia zlokalizowanego
w nadarzyńskim urzędzie będzie nadawany
program na żywo.
Zapraszamy do słuchania.

9 (234) listopad 2018
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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn: 22 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 		
998
Pruszków
22 758 62 52 		
		
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów 22 729 91 99
Straż Gminna 22 720 08 67
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe
999
Pruszków
22 755 52 22		
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
Młochów
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn)
22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat 22 729 81 85 w. 100, 101
Fax		
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 22 729 81 93 w. 161,162
22 729 81 98 w. 151, 152,153,
Referat Działalności Gospodarczej
w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w.
126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu w. 110116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w.
121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. zamówien publicznych
i funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji w. 165,166, 167
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 290, 291
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony
informacji niejawnych 		
w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
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Wydział Komunikacji - filia
w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax
22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami
pracy - wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20;
516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
Fax 				
22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy
Gimnazjum/LO 22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza” w Nadarzynie		
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu 22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie 22 739 96 90;
22 739 98 16
SP Kostowiec 22 729 91 69
SP Młochów 22 729 91 40
SP Nadarzyn 22 729 81 66
SP Rusiec 22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70

Przedszkole w Wolicy		
22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik” 22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś” 695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519
743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik” 22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w
Nadarzynie 22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 22 729 89
13
Biblioteka w Młochowie 22 729 90
09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 22 729 81 18
05-831 Młochów 22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B 22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a 663 913 821
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1 22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka 22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):
22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie
22 739 76 20
22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie 		
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych
w Kostowcu
22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi
w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia
Sióstr MB Miłosierdzia w Walendowie 22 729 88 80 lub 81
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
Kancelaria parafialna
w dni powszednie czynna codziennie
rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.
Tel. 22 739 76 20
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Pani

Teresie Guzek
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają Rada Pedagogiczna i Pracownicy Publicznego
Przedszkola w Młochowie

Pani

Teresie Guzek
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie
wyrazy głębokiego żalu i współczycia z powodu śmierci

Taty
składają Przewodnicząca Rady Gminy, Wójt
i Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn
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Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Pani

Marzenie Jasińskiej
wyrazy szczerego żalu
i współczucia
oraz słowa wsparcia
i otuchy z powodu śmierci

Taty
składają
Dyrektor i Pracownicy
Publicznego Przedszkola
w Nadarzynie
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K U LT 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

Twardoch S.:

Propozycje

Królestwo
Opowieść
Ryfki i historia Dawida układają się w
zaskakującą
kontynuację
„Króla”, jednego z najw i ę ks z yc h
bestsellerów
ostatnich
lat. Chwytająca za gardło opowieść o
wojnie oraz bezkompromisowe spojrzenie na oprawców i ofiary. Żydzi,
Polacy i Niemcy. I to najtrudniejsze
wyzwanie… pozostać człowiekiem.
Holden K.: Promyczek
Życie Kate Sedgwick nigdy nie
było bezbarwne. Dziewczyna
pomimo problemów i tragedii zachowała pogodę
ducha – nie bez
powodu jej przyjaciel Gus nazywa ją Promyczek.
Kate jest pełna życia, bystra, zabawna,
ma również wybitny talent muzyczny.
Nigdy jednak nie wierzyła w miłość.
Właśnie dlatego – gdy wyjeżdża z San
Diego by studiować w Grant, małym
miasteczku w Minnesocie – kompletnie nie spodziewa się, że przyjdzie jej
pokochać Kellera Banksa.
Krawczyk A.: Kamienica pod
Szczęśliwą Gwiazdą Tom 1.
Uśmiech losu.
W kamieniczce na krakowskich Dębnikach
mieszkają różni
lokatorzy:
zadzierający nosa
posiadacz sieci
restauracji,
emerytowana artystka, młoda matka z dwójką uroczych dzieci, para
nadętych pracowników korporacji
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i wreszcie rodzina, w której wszystkie
kobiety noszą imiona zaczerpnięte z
dramatów Szekspira. Stary dom kryje
niejeden sekret. Jego tajemniczy właściciel proponuje mieszkańcom udział
w pewnym zaskakującym wyzwaniu.
Czy zagadkowe zadanie okaże się dla
sąsiadów uśmiechem losu, czy trudnym do pokonania problemem?
Bałuk K.: Wodecki. Tak mi wyszło
Zbigniew Wodecki
miał
dwa życiorysy.
W pierwszym
występował w
filharmoniach
jako skrzypcowy solista,
podbijał Europę u boku
Ewy Demarczyk, szalał w jazzowych
improwizacjach i nagrywał piosenki,
które wyprzedzały resztę polskiego
popu przynajmniej o długość plerezy.
W drugim uchodził za eleganckiego
pana z telewizji, showmana w popularnych programach, muzyczną instytucję. Tyle że o tym pierwszym wszyscy na lata zapomnieli. Nawet on sam.
Faerovik T.: Orient Express
Færøvik, norweski pisarz, historyk,
dziennikarz i podróżnik, zabiera czytelnika w podróż współczesnym Orient
Expressem. Wyruszając wiosną
z Londynu, w
dwa
miesiące
przemierza dwanaście krajów, i
dwadzieścia dwa
miasta – przez romantyczny Paryż,
zaskakujące Rumunię i Bułgarię, aż po rajską Samarkandę. Najmniejszy szczegół potrafi
uruchomić lawinę, która zaspokoi głód
wiedzy i żądzę przygód każdego czytelnika – niezależnie od stacji, na której
postanowicie wysiąść.

Woydyłło E.: Ludzie, ludzie...
Ludzie,
ludzie… to „pisany
gabinet
t e r a peu ty cz ny”, w którym
każdy zostanie
wysłuchany i
znajdzie radę
dla siebie. Tym
razem sławna
psycholog Ewa
Woydyłło skupia się na różnych ludzkich charakterach – niektóre opisywane i analizowane sytuacje czytelnik bez
trudu rozpozna jako znane z mediów,
są tu też przykłady zaobserwowane
przez psycholog w swoim otoczeniu.
Otwarta forma i dobra energia autorki
– niestrudzenie przekonują, że można
się zmienić na każdym etapie życia.

Mobilna biblioteka –
mamy grant!
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn znalazła się w grupie laureatów
IV edycji konkursu grantowego „Tu
mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander
Bank Polska SA. Już wkrótce otrzymamy dofinansowanie na realizację
projektu „Mobilna biblioteka – usługa dostarczania książek osobom starszym i niepełnosprawnym na terenie
gminy Nadarzyn”.
Nasza satysfakcja jest tym większa, iż konkurencja była duża: na
1 grant przypadło blisko 6,5 złożonych wniosków. Jesteśmy jedną
z nielicznych bibliotek, które otrzymają dofinansowanie. Dzięki uzyskanym środkom już niebawem będziemy dowozić nasze książki, filmy
i audiobooki tym wszystkim, którzy
z powodu wieku bądź niepełnosprawności nie mogą samodzielnie
do nas dotrzeć. O starcie projektu i
jego szczegółach będziemy informować najszybciej jak to możliwe.
9 (234) listopad 2018
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Romowie.
Skąd przybywają,
dokąd zmierzają?
Już 5 grudnia 2018 r. naszym gościem będzie Andrzej Grzymała-Kazłowski, który opowie o kulturze
oraz zwyczajach Romów. Dowiemy się czy Cygan i Rom oznacza
to samo, skąd pochodzi ta grupa
etniczna, kiedy pojawiła się w Polsce i czy rzeczywiście doświadczyła
prześladowań. W trakcie spotkania
będziemy rozmawiać nie tylko o historii Romów ale też o ich sytuacji
w PRL-u, języku, hierarchii czy niepisanym prawie.
Andrzej
Grzymała-Kazłowski
jest założycielem Muzeum Kultury Romów w Warszawie a ze środowiskiem tej mniejszości związany jest od przeszło 20 lat. Wiele
lat współpracował z administracją
rządową jako specjalista do spraw
romskiej mniejszości etnicznej.
Obecnie pozostaje niezależnym
ekspertem oraz badaczem problematyki Romów. Spotkanie będzie
uzupełnione wystawą ikonografii
z kolekcji Muzeum, przedstawiającą
dzień codzienny Cyganów, ich historię oraz kulturę. Zapraszamy – wstęp
wolny.

„Brawo My! Brawo Wy!”- IX Kongres Bibliotek Publicznych
15 i 16 listopada w Łodzi odbył się
IX Kongresu Bibliotek Publicznych, na którym nadarzyńską bibliotekę reprezentowali bibliotekarze: Bożena i Marcin.
Kongres zorganizowała Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) przy wsparciu środowiska związanego z bibliotekami. W tym roku gośćmi specjalnymi
były Urszula Dudziak oraz Anna
Bikont. Tematy rozmów, prezentacji i warsztatów były różnorodne ale
zawsze ważne dla nas i naszej pracy z czytelnikami. Rozmawialiśmy
o przyszłości, nowoczesnych technologiach, mediach społecznościowych, organizowaniu wydarzeń,
budowaniu pozytywnej atmosfery
i wielu innych kwestiach.
W trakcie tych dwóch, pełnych
9 (234) listopad 2018

emocji, dni poznaliśmy wielu fantastycznych ludzi, naładowaliśmy
się pozytywną energią i wiemy, że

nasza praca jest potrzebna czytelnikom. I to właśnie dla nich musimy
być coraz lepsi!

31

Wiadomości Nadarzyńskie

Jak to było
100 lat temu?

15 listopada 2018 r. odwiedził
nas Jarosław Górski, autor książki
„Strzała dla komendanta. Historia
sprzed 100 lat”. Nawiązując do tytułu, opowiedział uczniom klas czwartych szkół podstawowych z Nadarzyna i Młochowa jak wyglądało
życie ich rówieśników sto lat temu.
Nasz gość poza tym, że jest autorem książek dla dzieci, chętnie dzieli się swoją wiedzą także
w czasie spotkań. Potrafi niezwykle zainteresować słuchaczy poruszając tematy z historii naszej
kultury i sztuki. Jarosław Górski
najpierw spotkał się z uczniami
w Nadarzynie, następnie udał się do
naszej filii w Młochowie, gdzie rozmawiał z młodzieżą z miejscowej
szkoły.
Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądała edukacja oraz życie codzienne w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Słuchali z zaangażowaniem i zadawali mnóstwo pytań. Dodatkowo
mieli możliwość obejrzenia kilku
zdjęć ilustrujących omawiany temat.

Prelekcja na stulecie

11 listopada 1918 roku przeszedł
do historii jako dzień odzyskania niepodległości, której stulecie obchodzimy w tym roku. Tej okazji poświęcone było ostatnie spotkanie seniorów
a jego uczestnicy przenieśli się
w czasie, do początku 20 wieku.
Gościem specjalnym spotkania,
które odbyło się 8 listopada w czytelni nadarzyńskiej biblioteki, był nasz
czytelnik, który jest prawdziwym
pasjonatem historii. Pan Piotr Ukleja
przygotował pełną energii prelekcję
na temat odzyskania przez Polskę

niepodległości.
Rozmawialiśmy
o „złotym wieku”, który dotyczył
najwspanialszego okresu II Rzeczypospolitej oraz o czasach, gdy Polska traciła swą niezależność. Nasz
gość opowiedział jak zmieniały się
granice odrodzonej ojczyzny i jakie
znaczenie miała zarówno walka, jak
i działania polityczne. Przedstawione mapy zilustrowały zakres oraz
etapy kolejnych zmian. Na koniec
spotkania uczestnicy recytowali
wiersze patriotyczne oraz wspólnie
zaśpiewali „Piechotę”.

Mariusza Szczygła Laska Nebeska
13 listopada 2018 r. nie był pechowy
ani dla Biblioteki Publicznej Gminy
Nadarzyn ani dla naszych czytelników.
Wręcz odwrotnie – tego dnia naszym
gościem był Mariusz Szczygieł, który
przedstawił prezentację pt. „Kultura
czeska – moja laska nebeska”.
Mariusz Szczygieł to nie tylko znany
reporter i pisarz, ale również pasjonat
Czech, Pragi oraz kultury czeskiej. Od
lat zafascynowany krajem południowych sąsiadów, autorem wielu książek
(„Gottland”, „Zrób sobie raj” i inne).
Przed laty prowadził popularny telewizyjny talk-show „Na każdy temat”.
Już pół godziny przed spotkaniem
większość miejsc była zajęta a finalnie
donosiliśmy dodatkowe krzesła. I całkiem słusznie, gdyż było warto! Gość
zaprezentował szereg zdjęć, opowiadał o Czechach, ukazując różnice między Polską a krajem naszych sąsiadów.
Dowiedzieliśmy się o niespotykanym

u nas braku tabu w dziełach artystycznych, stosunku Czechów do religii czy
niespotykanej nigdzie architekturze…
krematoryjnej. Okazało się, iż śmiech
to rzecz najważniejsza dla mieszkańców tego kraju, o czym świadczą choćby pomniki, jakże odmienne od tych

spotykanych w Polsce. Nie zabrakło
również zabawnych anegdot, choćby
o różnicach między językiem czeskim, a polskim i wynikających z tego
zabawnych sytuacji. Na koniec, tradycyjnie Mariusz Szczygieł podpisywał
książki oraz pozował do zdjęć.

Rubrykę redaguje Beata Fedorko Dyrektor Biblioteki
fot. arch. Biblioteki

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.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
plac Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Wystawa malarstwa i rysunku
Wiesława Sykuły
Galeria 51 m2 i Nadarzyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na
otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Wiesława Sykuły, malarza i rzeźbiarza, którego prace można znaleźć w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.
Ulubionym motywem artysty jest ekspresyjnie a zarazem oszczędnie malowany kobiecy akt. Przyjdźcie do nas 8 listopada o godzinie 17:00.
Wiesław Sykuła
malarz/rzeźbiarz/grafik
Urodzony w 1958 roku, mieszka i tworzy w Warszawie. Artysta porusza
się w przestrzeni malarstwa akrylowego i rysunku. Jego prace znajdują się
w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą, zawędrowały między
innymi do Niemiec, Anglii, Francji, Holandii, ale również i dalej - do Japonii, Australii i USA. W dotychczasowym dorobku artysty można znaleźć
również rzeźby z gipsu, kamienia i metalu - są one interesujące i niepowtarzalne, tak jak projekty mebli i instalacji przestrzennych, które także tworzy
artysta. Najczęściej pojawiającym się motywem w twórczości artysty jest
akt - charakterystyczne, szybkie, nerwowe pociągnięcia farbą i tuszem za
pomocą, których w sposób oszczędny, ale jednocześnie zmysłowy artysta
maluje kobiety, nadają niepowtarzalną dynamikę i ekspresję pracom Sykuły,
ukazując także wielki kunszt i łatwość w operowaniu kreską.

Z cyklu Koncerty dla
Dużych i Małych
2 grudnia 2018r. o godz. 16.00
zapraszamy na

„Muzyczne bajkowanie
z różnych stron świata„
W programie
muzyka i opowieści orientalne,
prezentacja instrumentów: lira
korbowa, dudy francuskie, lutnia kurdyjska, flety, drumla.

Wykonawcy:

Sebastian Wielądek
Katarzyna JackowskaEnemuo
Wstęp wolny

9 grudnia 2018 r.
o godz. 16:00
zapraszamy na
Mikołajki w NOK
W programie:
zabawy animacyjne, pokaz
świątecznej iluzji, słodki
poczęstunek
oraz wizyta św. Mikołaja
Bilety:
20 zł/dziecko, sprzedaż
od 3 grudnia w godzinach
pracy kasy NOK,
w dniu imprezy sprzedaż
biletów od godz. 15.00

9 (234) listopad 2018
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Zakończenie VI Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia

Koncert Antoniny Krzysztoń
01.12.2018 r. (sobota) godz. 17.30 – 19.00
Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia!!!
Do odbioru w GODM „Tęcza” w Nadarzynie, ul. Kościelna 2, Nadarzyn oraz
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, liczba zaproszeń ograniczona!

34
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NOK PĘD BAND - II miejsce na VI Festiwalu Pieśni
Żołnierskich i Patriotycznych
Nasz nadarzyński zespół
został doceniony na organizowanym przez Ośrodek
Kultury w Dzielnicy Warszawa- Wesoła Festiwalu Pieśni
Żołnierskich i Patriotycznych
w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne.
Zespół powstał w NOK
z inicjatywy Marka Rejnowicza - instruktora, nauczyciela
muzyki,
absolwenta Akademii Muzycznej
w Warszawie. Założenie było
proste - kultywowanie i propagowanie, wciąż mało docenianej
muzyki ludowej, ale w nowych,
oryginalnych aranżacjach.
W ciągu 7 lat działalności zespół zagrał wiele koncertów, zdobył wiele nagród na festiwalach
o zasięgu mazowieckim jak i ogólnopolskim. Debiutancką płytę
„A chtóz tam puka” wydał w

2017 roku. 10 listopada odbyła
się premiera drugiej płyty „Jest
takie miejsce”, na której zna-

lazło się dziesięć piosenek nawiązujących do 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

9 (234) listopad 2018
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SPORT

Ostatni Tytuł Mistrza Mazowieckiej Gimnazjady LZS
w piłce siatkowej dziewcząt pozostaje w Nadarzynie

Sport szkolny

Sukcesy młodzieży w wojewódzkich finałach tenisa stołowego
W Jeżewie, powiat płocki, 8 listopada br odbył się finał wojewódzkiego drużynowego tenisa stołowego dziewcząt i chłopców kategoria
dzieci - klasy IV - VI i w kategorii
młodzież - klasy VII , VIII oraz III
gimnazjalne.
Nasze reprezentacje zaprezentowały się bardzo dobrze. Chłopcy starsi (kategoria młodzież) z SP
Nadarzyn zostali mistrzami województwa i awansowali do mistrzostw Polski, które będą rozegrane w Łaziskach Górnych (Śląsk)
w dniach 1 i 2 grudnia br.
Natomiast chłopcy młodsi kategoria dzieci) zajęli miejsca II i III.
Dziewczęta starsze (kategoria młodzież) wywalczyły wicemistrzostwo
województwa. Drużynę dziewcząt
stanowiły uczennice z SP Nadarzyn,
SP Rusiec i SP Kostowiec. Gratulujemy wszystkim i Życzymy chłopcom
tytułu Mistrza Polski.
W dniach 7-8 listopada w Raszynie rozegrano mistrzostwa powiatu
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pruszkowskiego w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców - kategoria młodzież.
Naszą gminę reprezentowały
dziewczęta z SP Nadarzyn, które po
zaciętych „bojach” zostały wicemistrzyniami powiatu. Natomiast re-

prezentantami gminy wśród chłopców, byli zawodnicy z SP Rusiec,
którzy w końcowej klasyfikacji zajęli 5 miejsce. Gratulujemy szczególnie dziewczętom z Nadarzyna.
Wiesław Iwaniuk koordynator sportu szkolnego
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IV miejsce w koszykówce

KS Nadarzyn

W dniach 13 i 15 listopada br.
w Pruszkowie (MOS) rozegrano
finały powiatowe piłki koszykowej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych. 13 listopada odbyły się gry
grupowe. Chłopcy reprezentujący
nadarzyńskie liceum zajęli drugie
miejsce w grupie, które dało im
awans do gier finałowych. W końcowej klasyfikacji, 15 listopada
w finale uplasowali się na czwartym miejscu.
Również 15 listopada w SP w Nowej Wsi rozegrano finał powiatowy
koszykówki dziewcząt (kategoria
młodzież). Naszą gminę reprezentowały dziewczęta klas VII i VIII
z SP Rusiec, które także w końcowej klasyfikacji zajęły czwarte
miejsce.
Wiesław Iwaniuk koordynator sportu szkolnego

Trzecie miejsce
w koszykówce chłopców
W rozegranym 16 listopada 2018
roku powiatowym finale piłki koszykowej chłopców - kategoria
młodzież - chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Młochowie zajęli miejsce trzecie za co zostali udekorowani brązowymi medalami, a szkoła
otrzymała puchar i pamiątkowy dyplom. Gratulujemy.
Wiesław Iwaniuk koordynator sportu szkolnego

Zawodnicy KS Nadarzyn podbili
podium w Książenicach na Dziecięcym Turnieju Legii Badminton
School !! Drużyna badmintonistów
z Nadarzyna zaprezentowała swoje
umiejętności w trzech kategoriach
wiekowych. W najmłodszej kategorii 6-8 lat złoty medal zdobył Filip
Buczkowski tuż za nim po zaciętych
pojedynkach srebrnym medalem
może pochwalić się Nataniel Kępa
oraz brązowy medal zdobył Jacek
Lesiewicz !! Po wyrównanych meczach, bardzo blisko podium znaleźli się: Michał Basza, Borys Józefacki, Jan Figlus oraz Natasza Kępa!
W kategorii 9-11 lat mistrzynią została Dagmara Wajs, vice-mistrzy-

nią została Aleksandra Mirska oraz
trzecie miejsce zajęła Nikola Kępa!
U chłopców 9-11 lat brązowy medal
wywalczył Kacper Buczkowski tuż
za nim był Jarek Lesiewicz oraz Jan
Skupiński! W kategorii dziewcząt
12-14 lat mistrzynią została Urszula Skupińska! Brawa i serdeczne
gratulacje dla wszystkich zawodników!!! Dziękuję bardzo rodzicom
zawodników za zaangażowanie,
wsparcie oraz sympatyczną atmosferę podczas rozgrywek. Rosną nam
przyszli Mistrzowie Polski a kto
wie może i świata
Kinga Haracz
KS Nadarzyn
fot. archiwum KS Nadarzyn

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
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GLKS - sekcja piłki siatkowej

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym mecze domowe,
mecze i turnieje wyjazdowe oraz
turnieje organizowane przez Sekcję Siatkówki GLKS Nadarzyn
dosyć szczelnie wypełniały kartki
kalendarza. 4 listopada Wójt Dariusz Zwoliński otworzył Ogólnopolski Turniej w ramach obchodów 100 Lat Niepodległości (fot.
po prawej). Był to kolejny turniej
Mini Siatkówki zorganizowany
przy wsparciu Urzędu Gminy,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz
lokalnych sponsorów między innymi firmiy Ptak Warsaw Expo.
Gościliśmy w naszej gminie zespoły z całej Polski. Najcenniejsze
jest to, że były to zespoły, które
w poprzednim sezonie stanowiły o sile Mini Siatkówki. Co ciekawe właśnie ze względu na tak
wysoki poziom turnieju na trybunach pojawił się trener Kadry Polski rocznika 2006 Artur Wójcik.
Faktycznie możemy przyjąć, że
w Nadarzynie grały tego dnia
przyszłe reprezentantki kraju.
Obecność trenera kadry na szczęście nie stremowała dziewcząt,
tylko zadziałała mobilizująco poziom zawodów był bardzo wyrównany i niezwykle wysoki. Nasz
zespół zajął po bardzo zaciętym
finale znakomite drugie miejsce. Nie sposób nie wspomnieć
o sukcesie najmłodszych za-
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wodniczek, które 11 listopada
wzięły udział w turnieju okolicznościowym w Międzyborowie.
Nasza dwójka i czwórka wygrały
w swoich kategoriach wiekowych.
Dziewczęta grające w kategorii dwójek miały listopad pełen
emocji! Weekend 17 i 18 listopada spędziły w Jastrzębiu Zdroju

przekonani że to będzie tylko jednorazowy występ w tej lidze ponieważ czekamy na kolejny awans.
Młodziczki z drugiego zespołu,
które wystartowały w niedzielę
18 listopada w turnieju VIII Ligi
MWZPS nie pozostawiły złudzeń
zespołom z Lesznowoli, Piaseczna i Legionowa. Komplet punktów i 0 straconych setów najlepiej
opowiadają o wyniku rozgrywek
w VIII lidze. Naturalnie oznacza to
awans do ligi VII .
Pierwszy zespół kadetek po kolejnych popisach gry ma komplet
punktów po 9 kolejkach i jedynie trzy stracone sety. Dziewczęta
niezależnie od tego czy występują
u siebie czy na wyjeździe grają
bardzo dojrzałą i odpowiedzialną
siatkówkę.
Drugi zespół kadetek (składający
się głównie z młodszych zawodniczek) po początkowych niepowo-

rozgrywając kolejny, znakomicie
obsadzony turniej. Tym razem
uplasowały się tuż za podium ustępując jedynie drużynom z Jastrzębia, Radkowa i Opola.
Młodziczki zaprezentowały się
ze zmiennym szczęściem. Podczas turnieju I Ligi Młodziczek
MWZPS, który rozegrano w weekend 17 i 18 ewidentnie brakowało
szczęścia i odrobiny doświadczenia. Dziewczęta z pierwszego zespołu wrócą na kolejny turniej do
II Ligi Młodziczek, ale jesteśmy

dzeniach złapał oddech i zdobył
dwa pierwsze ligowe zwycięstwa.
Dobrze, że dziewczęta wreszcie poznały smak zwycięstwa w wyższej
kategorii wiekowej, dzięki temu
będą wiedziały czego szukać w kolejnych meczach.
Zespół seniorek po rozegraniu
4 kolejek jest w pierwszej części
tabeli, mając najbardziej „równe”
statystyki. Sześć punktów, tyle
samo wygranych i przegranych setów.
Należy jednak przypomnieć,
9 (234) listopad 2018
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że nasze seniorki to w większości
zawodniczki młodsze.
Zachęcamy do obserwowania
naszego profili na fb - Siatkar-

4 miejsce naszego zespołu w Jastrzębiu Zdroju

Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki

ki GLKS Nadarzyn, tam wyniki
staramy się podawać na bieżąco.
Z łatwością można również znaleźć informacje o kolejnych meczach i turniejach.
Zachęcamy do odwiedzenia hali przy ulicy
Żółwińskiej już podczas najbliższego meczu! Pogoda zrobiła
się bardziej „halowa”
a więc tym bardziej zapraszamy wszystkich
do udziału w wydarzeniach, które organizujemy!

100 lat Niepodległej - Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki w kat. dwójek

Zespół GLKS Nadarzyn 1 zajął II miejsce
24 listopada w Nadarzynie odbył
się kolejny Ogólnopolski Turniej Mini
Siatkówki w kat. dwójek. Uczestniczyły w nim 44 zespoły reprezentujące 18
klubów z całej Polski.
Serdeczne dziękujemy wszyst-

kim, którzy przyczynili się do organizacji zawodów. Sponsorom
i partnerom: Urząd Gminy Nadarzyn, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, PTAK
Warsaw Expo, Serwis Daf Walen-

dów, Blachy Piotrkowicz, MatPOL
- Uniphar, Term 2000, Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie. Naszym
wspaniałym trenerom: Edyta Biernacka, Mateusz Stępień, Aneta Krzemińska oraz wszystkim sędziom wolontariuszom Obsłudze technicznej
i medycznej: Beata Dey, Grażyna Hamernik. Rodzicom siatkarek GLKS
Nadarzyn.
Pierwsza „dziesiątka”:
1) Wieża Radków
2) GLKS NADARZYN 1 (Nela Miller, Ania Siwik)
3) Sandecja Nowy Sącz 1
4) Lider Konstantynów Łódzki 1
5) Sparta Warszawa
6) Lider Konstantynów 2
7) Sparta Grodzisk 1
8) WTS Solna Wieliczka 2
9) GLKS Nadarzyn 2 (Julia Dębowska, Małgosia Lechman)
10) Karb Bytom 2.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Damian Krzemiński
fot. arch. GLKS Nadarzyn
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NOK w obiektywie...

Fot. M. Kołecka

Koncert dla Dużych i Małych
Polska Muzyka Ludowa

Koncert Barbary Wrońskiej

Fot. M. Zdrzyłowski

Koncert Nok Pęd Band
„Jest takie miejsce”

Fot. M. Zdrzyłowski

Stefan - wystawa rysunku,
Ewa Kunkowska (Dembe)
oraz Stefan Kłosiewicz

Lekcja bezpieczeństwa
dla seniorów
XXI Regionalny Przegląd Działalności Artystycznej
Seniorów, Piękna Nasza Niepodległa MOK Pruszków

Fot. M. Kołecka

