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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Mieszkańcy,
wrzesień był miesiącem, w którym Urząd Gminy realizował lub
kończył szereg inwestycyji. W ciągu zaledwie 5 miesięcy przekroczyliśmy
liczbę 70 utwardzonych dróg gminnych. Oddaliśmy do użytku trzy inwestycje oświatowe o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych. Zbudowane w rok nowoczesne, funkcjonalne skrzydła w szkole podstawowej
w Nadarzynie i Młochowie oraz sala gimnastyczna w Kostowcu służą
już uczniom. Kończymy kanalizację w Wolicy, kontynuujemy też działania w Nadarzynie na ulicy Szyszkowej i Żółwińskiej. Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie kanalizacji 2 km odcinka ul. Grodziskiej w Starej
Wsi oraz kilkunastu ulic w Rozalinie i Urzucie. Na finiszu są prace związane z zagospodarowaniem terenów
rekreacyjnych w Wolicy, w Nadarzynie przy „Pastewniku” oraz budowa ścieżek rowerowych. Cały czas
systematycznie prowadzone są prace związane z rozbudową: wodociągów, oświetlenia ulicznego, czy prac
porządkowych: koszenie rowów oraz sprzątanie ulic. Dofinansowana przez nasz samorząd spółka wodna
naprawia przepusty i zniszczone urządzenia melioracyjne. Pracy jest bardzo dużo, systematycznie staramy
się zmieniać naszą gminę na lepsze.
Wszystkim nam doskwiera modernizacja „trasy katowickiej” (S8). Niecierpliwie czekamy na udrożnienie połączenia Nadarzyna z Ruścem tj. wiaduktu między ulicami Mszczonowską, a Główną. Jesteśmy
w stałym kontakcie z zarządcą drogi i wykonawcą jej modernizacji, niestety nic więcej poza monitowaniem
nie możemy zrobić. Jesteśmy w tym osamotnieni, gdyż nie wspiera nas powiat, którego drogi bezpośrednio
łączą się z rozbudowywaną trasą.
Wrzesień był także miesiącem obfitującym w wydarzenia kulturalne. Rozpoczął się ostatnimi w tej
konwencji Dożynkami. W przyszłym roku chciałbym zmienić formułę i charakter tej imprezy. Mam nadzieję, że przypadnie to Mieszkańcom do gustu.
Miałem ogromną przyjemność wraz z Przewodniczącym Kapituły prof. Stanisławem Bieleniem, radnymi i sołtysami wręczyć znakomitym Mieszkańcom naszej gminy „Perły Kultury, Nauki i Sztuki”. Czułem
się zaszczycony mogąc uścisnąć dłonie Super Pereł: pani Ireny Santor, prof. Henryka Skarżyńskiego, pana
Włodzimierza Wencla, pani Barbary Syller oraz Mirosława Chilmanowicza reprezentującego Orkiestrę
OSP Nadarzyn. Niezwykle ciekawym doświadczeniem było wspólne - narodowe czytanie „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego. Odbyły się V Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Trybu Życia, tym razem
poświęcone cyberzagrożeniom. W ramach Salonu Poezji mieliśmy okazję gościć Krystynę Jandę. Nowy
rok szkolny rozpoczęli także nasi seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których energia i radość życia
budzi zazdrość, a nawet zawstydza.
Było wiele okazji do sportowego pożegnania lata. Fundacja Szlakiem Tęczy zorganizowała IV już edycję
„Biegu po Sprawność”. Odbył się turniej piłki nożnej chłopców rocznika 2008 i szych o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. W połowie miesiąca wiele emocji dostarczył V Memoriał im. Daniela Kołakowskiego i Filipa
Wojcieszaka w piłce koszykowej. Dobrym występem sezon rozpoczęli nasi pingpongiści, siatkarki i piłkarze.
Nie zabrakło też okazji do manifestacji postaw patriotycznych. Upamiętniliśmy m.in. rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Rocznicę śmierci Karola Łoniewskiego – Żołnierza Niezłomnego. W ramach przypomnienia
tej postaci i uczczenia Jego pamięci na pl. Poniatowskiego w Nadarzynie stanęła wystawa Jemu poświęconaokolicznościowymi medalami uhonorowano osóby szczególnie zaangażowane w kultywowanie tradycji, historii
i patriotyzmu. Zorganizowano uroczystość posadzenia na nadarzyńskim rynku „Dębów Pamięci” poświęconych
upamiętnieniu zamordowanych przez NKWD w Katyniu mieszkańców Gminy Nadarzyn: mjr Józefa Krasuckiego oraz aspiranta Franciszka Olosia. Nadarzyński Szczep WATAHA zorganizował Grę Gminną 100-lecie
Niepodległości. Na tym nie poprzestaniemy, 11 listopada planujemy imprezę kulminującą 100-lecie obchodów
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Korzystając z okazji zapraszam wszystkich serdecznie tego dnia na
plac Poniatowskiego w Nadarzynie.
Na koniec chciałbym raz jeszcze zaapelować o kampanię wyborczą wolną od „hejtu” i nienawiści.
Jesteśmy Mieszkańcami jednej gminy, członkami małej lokalnej społeczności, znajomymi, sąsiadami. Także
w okresie poprzedzającym wybory bądźmy dla siebie życzliwi i szanujmy osoby o poglądach odmiennych
od naszych. Podstawą współistnienia jest dialog, pamiętajmy, że po wyborach nadal będziemy tutaj razem
żyli. Wierzę, że zdamy ten egzamin z demokracji i wysoką frekwencją przy urnach wspólnie wybierzemy
dalszy kierunek rozwoju gminy.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn
7 (232) wrzesień 2018
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Rozbudowa szkół w Kostowcu,
Młochowie i Nadarzynie zakończona
Zakończyły się rozbudowy trzech
szkół podstawowych na terenie Gminy Nadarzyn. SP Kostowiec może
pochwalić się nową salą gimnastyczną wraz z zapleczem, zaś SP Młochów i SP Nadarzyn wzbogaciły się
o nowe „skrzydła” (SP Nadarzyn ze świetlicą, stołówką wraz z zapleczem kuchennym, nową biblioteką
i gabinetami specjalistycznymi; SP
Młochów - z salami lekcyjnymi, jadalnią). Rozbudowa była konieczna ze
względu na reformę oświaty i powrót
do ośmioklasowych szkół podstawowych. W największej z trzech rozbudowanych placówek - nadarzyńskiej
podstawówce - uczy się niemal 700
uczniów.

Nowe skrzydło SP Młochów

Niemal 10 mln zł - łączny koszt rozbudowy
trzech szkół

Więcej na str. 12 - 14

Nowe tereny rekreacyjne
WOLICA
Dobiegają końca ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Wolicy. Wykonawca zamontował na terenie zabawki na placu zabaw, ławki, kosze na
śmieci oraz urządzenia siłowi zewnętrznej, zostały wykonane parkingi, alejki, chodniki, wykonano budynek socjalny, a
teren został oświetlony.

NADARZYN, WALENDÓW
Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem
terenów zieleni tzw. Pastewnika w Nadarzynie (montowane
są kosze na śmieci, tablice informacyjne). Walendowie
trwają prace związane z budową boiska sportowego oraz
utwardzeniami chodników i alejek.

Nadarzyn

„Zagospodarowanie terenu działek
o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica” w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020
Walendów
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Drogi - naprawy i budowa

Naprawiona destruktem ul. Żwirowa w Ruścu

Po zakończeniu inwestycji prowadzonej przez spółkę gazociągową
Urząd Gminy rozpoczął przebudowę
ul. Kozaków w Szamotach. Obecnie
kładzione są krawężniki, a niebawem
położona będzie nawierzchnia asfaltowa. Pozostawiona wolna część pasa
drogowego zostanie przeznaczona
w przyszłości pod budowę chodnika.
Wśród naprawionych w ciągu ostatniego miesiąca destruktem są ulice:
Łubinowa w Starej Wsi, Złotego
Kłosa w Wolicy, Żwirowa, Bajeczna,
Winorośli, Ametystowa, boczna od
ul. Cichej, Kwitnąca w Ruścu; Kajetany: Azalii, Nadarzyn: Stokrotki,
przedłużenie ul. Słonecznej (teren
Pastwenika), Walendów: Sadowa,
Bukietowa. Wykonywane są pobocza
na ww. ulicach oraz układane powierzchniowe utrwalenie. W najbliższym
czasie planujemy naprawę nawierzchni ulic: Plantowej, Księżycowej
w Nadarzynie; Jutrzenki, Macierzanki
w Strzeniówce; Kortowej i Przerąbkowskiej w Wolicy, dokończenie ul.
Rukoli w Rozalinie, Orlą w Kajetanach.

Oświetlenie
Naprawiona destruktem ul. Stokrotki w Nadarzynie

Podpisana została umowa dotycząca wykonania oświetlenia ulicznego
przy ul. Kanarkowej w Młochowie.
W najblizszym czasie rozpoczną się
prace ziemne. Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowa: na
budowę oświetlenia przy ul. Sadowej
w Walendowie, ul. Przytulnej w Woli
Krakowiańskiej, ul. Magnolii i Kukułki
w Strzeniówce, ul. Granicznej i Makowej w Nadarzynie.

Prace związane z położeniem destruktu przy ul. Złotego Kłosa w Wolicy

Informacja dla mieszkańców
biorących udział w projekcie
pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”
Fakt wystąpienia usterki lub nieprawidłowości urządzenia należy zgłaszać bezpośrednio do Wykonawcy
tj. SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska
476, 02-884 Warszawa, tel.: 22 247
20 37, mail: serwis@sanito.pl
lub Urzędu Gminy Nadarzyn,
tel. 22 729 81 85 wew. 198 lub 205.

Destrukt - Rusiec ul. Cicha
7 (232) wrzesień 2018
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Gmina pozyskała nieodpłatnie tereny za ponad
5 mln zł pod budowę kompleksu rekreacyjno oświatowo - sportowego w Strzeniówce
Po 13 latach starań, Gmina Nadarzyn
nieodpłatnie pozyskała od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własność
gruntów o wartości ponad 5 mln zł.
Przedmiotowy teren o pow. 3,1330 ha
zostanie przeznaczony pod budowę
kompleksu rekreacyjno - oświatowosportowego w Strzeniówce. Akt notarialny w dniu 17 września, w obecności
zaangażowanego od początku w sprawę
radnego Strzeniówki pana Andrzeja
Pietrzaka, podpisał Dariusz Zwoliński
- Wójt Gminy Nadarzyn oraz przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa – Marcin Wysocki.
Nabycie gruntów pozwoli na zrealizowanie w najbliższym czasie budowy
w/w kompleksu wg sporządzonej przez
Gminę koncepcji zagospodarowania.
Gmina ma również szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel
poprzez projekt pod nazwą „Rozwój
ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
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Podpisanie stosownej umowy od prawej: Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn, Andrzej
Pietrzak radny Strzeniówki.

frastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub
turystycznej w miejscowościach Stara
Wieś i Strzeniówka”. Przewidywany ter-

min realizacji zadań objętych w/w projektem to 2019 r.
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Kanalizacja
Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona
środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00
z dnia 31 maja 2017 roku

Trwają ostatnie prace montażowe
w Wolicy. Przystąpiono do prac odtworzeniowych nawierzchni drogowej. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn:
(wykonawca realizuje kolektory sanitarnej w ul. Szyszkowej i Żółwińskiej.)

Anna Gutowska, kierownik ref. Inwestycji UG
o gminnych inwestycjach
W ostatnim czasie oddaliśmy do użytkowania trzy rozbudowane szkoły podstawowe: w Nadarzynie, Młochowie oraz
w Kostowcu. SP Nadarzyn zyskała jadalnię wraz z zapleczem kuchennym przystosowanym do produkcji i wydawania
posiłków dla uczniów, dwie świetlice, przestronną bibliotekę wraz z czytelnią, nowe
sale lekcyjne oraz gabinety specjalistyczne.
SP Młochów otrzymała nowe skrzydło,
które było niezbędne, aby sprostać nowej
reformie oświatowej tj. powrotowi do systemu 8 – letniej szkoły podstawowej, powstała nowa aula, zaplecze kuchenne do
wydawania posiłków, szatnia dla klas starszych, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna oraz sale dydaktyczne z zapleczami. Natomiast SP Kostowiec zyskała długo wyczekiwaną salę gimnastyczną
wraz z zapleczem sanitarno-sportowym.
Wszystkie placówki zostały także wypo-

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

Kanalizacja Nadarzyn – Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna
i Babiego Lata
Referat Inwestycji informuje
o możliwości wykonywania przyłączy
kanalizacyjnych w ul. Tulipanowej,
Karmelowej, Granicznej oraz
w ul. Babiego Lata w Nadarzynie.
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).
7 (232) wrzesień 2018

sażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny.
Czas wakacji szkolnych wykorzystaliśmy
na niezbędne remonty placówek oświatowych, i tak: w SP Kostowiec zaadaptowana została część holu na jadalnię;
odnowiono pomieszczenia szatni oraz
holu wejściowego; SP Wola Krakowiańska
zyskała nową salę dydaktyczną zaadaptowaną z pomieszczenia lokalu socjalnego.
W SP Nadarzyn z pomieszczenia biblioteki powstała szatnia, a biblioteczne zaplecze przeznaczone zostało na archiwum.
Powstała też pracownia fizyczno-chemiczna. W SP Rusiec dostosowano pomieszczenia do potrzeb oddziału przedszkolnego. Oddzielono także salę gimnastyczną
od części przedszkolnej. Koszt inwestycji
oświatowych to ponad 10 mln złotych.
Inwestycje oświatowe to tylko część
działań prowadzonych przez referat,

kolejnymi zrealizowanymi w ostatnim
okresie zadaniami są ścieżki rowerowe,
które powstały w sołectwach: Walendów,
Kajetany, Rusiec, Młochów, Rozalin,
Nadarzyn oraz Strzeniówka. W sumie
jest to ponad 19 km tras rowerowych.
Koszt tej inwestycji to ponad 13 mln zł,
przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 4.505.434,26 zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz
50.000,00 zł otrzymanych na podstawie
porozumienia od zarządcy dróg powiatowych tj. Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie
Ponadto wykonaliśmy przebudowę ulic:
Czereśniowej w Szamotach, Pastelowej
w Wolicy, Granicznej w Nadarzynie. Trwa
przebudowa ul. Kozaków w Szamotach.
W technologii destruktu asfaltowego naprawiliśmy ponad 40 km dróg gminnych.
Około. 6 km z nich wyremontowano
masą mineralno-bitumiczną. Na bieżąco
prowadzono naprawy dróg tłuczniem kamiennym i betonowym. Wykonywaliśmy
profilowanie dróg gminnych. Trwały
i trwają naprawy cząstkowe nawierzchni
zarządzanych przez nas dróg. Nadal ulice
naprawiane są destruktem. Jeszcze w tym
roku planujemy naprawić ulice: Plantową
(dokończenie do ul. Pruszkowskiej)
i Księżycową w Nadarzynie, Jutrzenki
i Macierzanki w Strzeniówce, Kortową
i Przerąbkowską w Wolicy, Orlą
w Kajetanach oraz dokończyć ul. Rukoli
w Rozalinie.
Staramy się, aby naprawy były prowadzone prawidłowo, nie utrudniając codziennego życia mieszkańców.
Dzięki oświetleniu stało się bezpieczniej: w Rozalinie na ul. Kolorowej
i Rozalii Rzewuskiej, w Urzucie na ul.
Łącznej, w Wolicy na ul. Gruntowej
i Przerąbkowskiej, w Nadarzynie na ul.
Tulipanowej, Karmelowej i Granicznej,
w Walendowie na terenie domów komunalnych. Podpisaliśmy umowę na realizację
oświetlenia ul. Kanarkowej w Młochowie.
W tym roku planujemy jeszcze oświetlić
ulicę Magnolii w Strzeniówce.
W ramach zagospodarowania terenów zieleni przy tzw. Pastewniku
w Nadarzynie, pozostały do zamontowania kosze na śmieci i tablice informacyjne; w Walendowie trwa budowa
boiska, utwardzenie chodników i alejek.
Natomiast w Wolicy powstał plac zabaw,
siłownia zewnętrzna, zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na
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śmieci; wykonano parking, alejki, chodniki, a całość terenu oświetlono. Wykonano
również - na potrzeby mieszkańców - zaplecze sanitarno-socjalne.
W ramach inwestycji związanych z ochroną środowiska powstaje: kanalizacja
w Wolicy oraz w Nadarzynie. Mieszkańcy
ulic Babiego Lata i Tulipanowej mogą
już korzystać z istniejącej sieci kanalizacyjnej, na ukończeniu są też prace
w Wolicy oraz w Nadarzynie ul.
Szyszkowej i Żółwińskiej.
Prowadziliśmy postępowania przetargowe
na budowę kanalizacji w Rozalinie, oraz
zaprojektowanie i budowę „Parkuj i Jedź”,
jednakże ceny proponowane przez oferentów przekraczały kwoty jakie Gmina
posiada na realizację zadania. W ostatnim
czasie spotykamy się - tak jak i sąsiednie
gminy z bardzo wysokimi kosztami, jakie proponują oferenci co spowodowane jest brakiem ludzi chętnych do pracy
w branży budowlanej, jak również licz-

nymi inwestycjami, które bardzo skumulowały się w roku wyborczym. Na
przykład za odcinek ok. 2 800 mb sieci kanalizacyjnej w Rozalinie Gmina
w ubiegłym roku zapłaciła 1,5 mln złotych teraz przy odcinku ok. 5 477,00 mb;
koszt proponowany przez oferentów to
ponad 9 mln złotych. Będziemy ponownie ogłaszać postępowanie na budowę
tejże kanalizacji, jednak postanowiliśmy
rozbić ten odcinek na trzy etapy tak,
aby ułatwić większej liczbie podmiotów
możliwość złożenia oferty (mniejsze firmy), jak również przy zabezpieczonych
środkach rozpocząć realizacje zadania.
W trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego jest również budowa kanalizacji
w Starej Wsi ul. Grodziskiej. Nie jest to jak
na ostatnim zebraniu wiejskim usłyszałam „kiełbasa wyborcza”. Nasza decyzja
została podjęta, ponieważ nie doczekaliśmy się dofinansowania zewnętrznego
(jeszcze w ubiegłym roku mówiło się, że

na tereny objęte aglomeracją będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, gdzie możliwość dofinansowania
wynosiła 85%). W związku z tym, że nie
przyznano nam tych środków postanowiliśmy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej
w Starej Wsi przy obecnie zabezpieczonym budżecie. Termin składania ofert to
9 października br.
Kolejnym ogłoszonym postępowaniem
jest budowa ścieżek rowerowych
w Starej Wsi, Urzucie, Rozalinie,
Krakowianach, Woli Krakowiańskiej,
Nadarzynie i Walendowie. Na tę
inwestycję pozyskaliśmy 6 903 465,45
zł dofinansowania. Termin składania
4 października br.

Posprzątaj po swoim czworonogu!
Niedawno, w ramach utrzymania czystości i porządku przy najczęściej uczęszczanych ulicach w Nadarzynie i Strzeniówce ustawiono 22 kosze na śmieci teraz zaś Urząd
Gminy wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców - miłośników czworonogów
- rozpoczął umieszczanie dozowników z torebkami na odchody zwierzęce. Pierwsze
10 sztuk zostało zainstalowanych przy koszach na śmieci w następujących lokalizacjach: ul. Sitarskich - przy OSP, ul. Pruszkowska - przy przejściu od ul. Wierzbowej,
przy przystanku NSM, przy przejściu przy ul. Jodłowej, róg ul. Błońskiej/Żółwińskiej,
przy furtce LO, ul. Mszczonowska na wysokości nr 9, pl. Poniatowskiego, teren NSM
- przy skwerze od ul. Lipowej oraz w Starej Wsi przy boisku. Następne 10 koszy
z dozownikami stanie na: Pastewniku w Nadarzynie (5 sztuk), w Ruścu przy Orliku,
w Wolicy przy boisku oraz w Strzeniówce. W miarę potrzeb i możliwości Referat
Ochrony Środowiska UG będzie zwiększał liczbę tych instalacji.

Ławki solarne można już testować
Mamy juz na terenie gminy pierwsze trójwymiarowe pasy (na NSM
- ul. Lipowa) teraz przyszła kolej
na przetestowanie ławek solarnych.
Z inicjatywy Wójta Gminy Nadarzyn
Dariusza Zwolińskiego na terenie naszej gminy stanęły dwie pierwsze ławki
tego typu. Jedna na nadarzyńskim rynku
przy placu Poniatowskiego, druga zaś
przy Pastewniku. Czerpią one energię
ze słońca, nie emitują CO2. Posiadają wbudowany hot spot, port USB do
ładowania telefonów, stojaki na rowery.
Aby połączyć się za darmo w Internetem wystarczy wcisnąc przycisk znajdujący się z boku ławki, wybrać sieć
o nazwie ZIELONA ŁAWKA. Proste
pomysłowe rozwiązanie.
Zapraszamy do korzystania
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Pozyskane fundusze zewnętrzne
Dofinansowanie
straży pożarnej
Gmina Nadarzyn pozyskała kolejne środki zewnętrzne, tym razem
dla jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nadarzynie i w Młochowie. Dariusz Zwoliński - Wójt
Gminy Nadarzyn wraz z Magdaleną Sieczką - Skarbnik Gminy 29
sierpnia 2018 roku w Ministerstwie
Sprawiedliwości podpisał umowę o
dofinansowanie sprzętu niezbędnego do ratownictwa. Pozyskane środki trafią do naszych strażaków. Dofinansowanie zakupu wyposażenia
i urządzeń ratownictwa dla jednostek straży pożarnej pochodzi
z Funduszu Sprawiedliwości.OSP
Nadarzyn i OSP Młochów zyskają
sprzęt niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu
wypadku.

Program MALUCH

Gmina Nadarzyn uzyskała dotację
w kwocie 28,8 tys. zł na zapewnienie
funkcjonowania 16 miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat w Gminnym
Żłobku nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu. Środki zostały przyznane
w ramach programu „Maluch”.

Budowa trasy
Przebudowa S8 nie tylko zmotoryzowanym mieszkańcom gminy daje się we znaki i niesie
ze sobą szereg utrudnień, zmian w organizacji ruchu i wydłużenie drogi do pracy, czy szkoły.
Urząd Gminy Nadarzyn nie pozostaje obojętny na problemy mieszkańców. Dlatego m.in.
przeprowadzono modernizację lokalnych dróg i wykonano szereg alternatywnych połączeń. W ostatnim czasie Wójt Dariusz
Zwoliński zwrócił się do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań w celu wydania pozwolenia na użytkowanie
fragmentów dróg lokalnych i przepraw mostowych, które ułatwią mieszkańcom poruszanie się po terenie gminy. Liczymy na szybką
i pozytywną odpowiedź.
Ponadto po pismach z Urzędu Gminy, Straży Gminnej i sołtys Kajetan Pani Beaty Stępień inwestor (GDDKiA) wyraził zgodę na
sygnalizację wzbudzeniową (na przycisk) na przejściu dla pieszych pod budowanym wiaduktem w Nadarzynie Urząd zwrócił się
także do wykonawcy o uprzątnięcie miejsca budowy w pasie przejścia i uczynienia go bardziej bezpiecznym.
Niestety nie mamy wpływu na opóźnienia w oddawaniu do użytkowania kolejnych odcinków dróg serwisowych, jak też samej
trasy, a także ważnych komunikacyjnie i oczekiwanych z niecierpliwością wiaduktów, jak choćby tego łaczącego Nadarzyn z Ruścem.

Szczegółowe informacje staramy się na bieżąco przekazywać na gminnym profilu na
facebooku. Zachęcamy także do śledzenia strony www.nadarzyn.pl oraz wykonawcy drogi:
S8radziejowice-paszków
7 (232) wrzesień 2018
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Zgłoś awarię telefonem

QR kod aplikacji Mój Nadarzyn dostępny będzie także na profilu UG na
FB, na stronie UG Nadarzyn, w Wiadomościach Nadarzyńskich, na tablicach
ogłoszeń w sołectwach oraz wielu innych miejscach.

Przypominamy, że w czerwcu br. uruchomiona została dla Mieszkańców aplikacja umożliwiająca zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, jakie pojawią się w naszej
gminie. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był wójt Dariusz Zwoliński, natomiast wykonawcą mieszkaniec naszej gminy.
Jest to bardzo proste narzędzie, przy pomocy którego w kilku krokach można
powiadomić urzędników o awariach i nieprawidłowościach. Aplikacja pozwala
na załączenie zdjęcia problemu, a także wskazuje z jakiej lokalizacji nadeszło
zgłoszenie.
Funkcjonariusz Straży Gminnej, który odbierze zgłoszenie przesłane za pomocą aplikacji, kieruje w to miejsce załogę, o ile zachodzi konieczność uszczegółowienia lub zabezpieczenia w trybie pilnym (np. wyrwa w jezdni, złamane
drzewo itp.), następnie zostaje poinformowana odpowiednia do rodzaju zdarzenia instytucja, która zobowiązana jest usunąć awarię/uszkodzenie, bądź też
zabezpieczyć miejsce w sposób zapobiegający ewentualnym wypadkom.
Zwracam uwagę, że chodzi tu o awarie lub uszkodzenia np. linii energetycznej
czy telefonicznej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogi, uszkodzenia znaków
drogowych, chodników, dróg, awarie wodociągowe i kanalizacyjne. Aplikacja
nie służy do kontaktu z Urzędem Gminy w celu np. zaproponowania wysypania drogi tłuczniem, postawienia nowych znaków drogowych czy też wykonania chodnika. Takie sygnały powinny docierać do Urzędu Gminy, bądź do
Sołtysów, którzy w odpowiednim czasie składają wnioski do budżetu. Aplikacja
posiada jeszcze jedną możliwość, a mianowicie otrzymywanie informacji przekazywanych z UG tzn. każdy użytkownik tej aplikacji może być powiadamiany
o sprawach istotnych np. planowanych wyłączeniach prądu, organizowanym
objeździe, imprezach, koncertach itp. Z aplikacji może korzystać każdy użytkownik telefonu z systemem Android, natomiast posiadacze telefonów z systemem iOS muszą poczekać jeszcze jakiś czas, ale z pewnością zostanie ona
przygotowana. Aplikacja jest do ściągnięcia ze Sklepu Play wyszukując „Mój
Nadarzyn System Zgłaszania Awarii” lub korzystając z QR kodu.
Zapraszamy do ściągania aplikacji i korzystania z niej. Z uwagi, że jest to nowe
narzędzie, może wymagać jeszcze modyfikacji, które w miarę potrzeb będą
wprowadzane. Wszelkie uwagi, co do jej funkcjonowania można zgłaszać producentowi pod adres nadarzyn@zglos.info
Adam Piskorz Komendant Straży Gminnej

Bezpieczniejszy wyjazd spod Lidla - słupki
Słupki uniemożliwiające bezprawne parkowanie koło Lidla i Rossmanna w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej, już
zamontowane. O takie rozwiązanie, obok wyłączenia trzech niebezpiecznych miejsc parkingowych wnioskowali Mieszkańcy
jeszcze w czasie marcowej kampanii wyborczej. Po licznych rozmowach z Powiatem (zarządcą ulicy Mszczonowskiej),
Dyrekcją Lidla i Rossmanna udało się zrealizować kolejną obietnicę i poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

Gmina wygrywa kolejne dwie sprawy
Kolejne dwa wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie (I instancja) nakazały
umieszczenie sprostowań nieprawdziwych informacji opublikowanych przez
redaktora naczelnego lokalnego portalu.
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Dożynki 2018 - oj działo się!
Piękna pogoda, radosne nastroje i tłumy Mieszkańców – tak
9 września bawiono się na stadionie GOS-u w Nadarzynie.
Wiele różnorodnych atrakcji i okazji do rodzinnej zabawy
oraz urozmaicony i interesujący dobór występujących artystów gwarantował, że każdy mógł znaleźć coś atrakcyjnego.

Młodzi giermkowie z zapałem ćwiczyli

Tradycyjnie dożynki rozpoczęły się od Mszy Świętej polowej, którą zakończyło dzielenie się chlebem.
- Świętujemy dożynki by w ten sposób wyrazić szacunek
i wdzięczność ludziom rolniczego trudu, wykonującym ciężką
pracę na własny ale i innych użytek. Zgodnie ze staropolską
tradycją pragnę symbolicznie podzielić się tym dożynkowym
chlebem ze wszystkimi Mieszkańcami naszej gminy oraz
przybyłymi gośćmi. Niech to dzielenie chleba będzie wyrazem naszej lokalnej wspólnoty samorządowej i niech nigdy
i nikomu w naszej gminie chleba nie zabraknie – powiedział
wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński.

Po koncercie uwielbienia swoją sprawnością pochwalili
się zawodnicy z Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin.
Zebranych, w rytmiczne drżenie - nie tylko nóg – wprawił
występ NOK PĘD BANDU. Skoczna muzyka i zabaw-

Występ kabaretu K2

ne treści, aż zachęcały do tańca i zabawy. Gdy na scenie
odbywały się kolejne punkty programu, na sąsiadującym
placu zabawa trwała w najlepsze. Wyjątkowo w tym roku
nie było wesołego miasteczka. To na wniosek Mieszkańców, którzy skarżyli się, że było zbyt głośne i zagłuszało
występy na scenie. Jednak organizatorzy zadbali o inne
atrakcje, była ścianka wspinaczkowa i trampolina, pokazy
walki wojów i tory przeszkód. Lot balonem? – ależ proszę. Chętni mogli wzbić się kilkanaście metrów nad ziemię
i z góry popatrzeć na rozbawiony tłum. Ogromną popularnością nie tylko wśród płci pięknej cieszyło się stoisko
GODM „Tęcza”, na którym można było własnoręcznie
stworzyć kolorowe, różnokształtne, zapachowe mydełka.
Można było zrobić też coś dla innych i zapisać się do bazy
dawców szpiku.
Po konkursie wieńców dożynkowych scenę przejęła we
władanie Orkiestra OSP Nadarzyn i odnoszący wiele sukcesów kabaret Biedronki (NOK). Do łez rozbawił celnym
dowcipem Jerzy Kryszak i Kabaret K2. Nowością była
dyskoteka plenerowa i koncerty trzech zespołów Disco-Polo Enjoy, MeGustar i Fanatic. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni.
red.

Dużą popularnością cieszył się lot balonem

Referat Rolnictwa, Ochrony środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn składa serdeczne podziękowanie Pani Beacie Stępień oraz Panu Mirosławowi Młoźniakowi - Starostom Dożynek – za godne reprezentowanie rolników z terenu gminy Nadarzyn
w tegorocznym Święcie Plonów w Nadarzynie.
Składamy również podziękowania Radzie Sołeckiej z Szamot, Kołu Gospodyń Wiejskich z Młochowa, Państwu Marii i Markowi Kołeckim, Paniom: Barbarze Żukowskiej, Barbarze Witkowskiej i Małgorzacie Przepiórkowskiej za misternie przygotowane wieńce
dożynkowe. Były tak wspaniałe, że wprawiły nas w zdumienie i wzbudziły zachwyt.
Pragniemy również podziękować wszystkim rolnikom, którzy dostarczyli płody ze swoich gospodarstw na zorganizowaną wystawę dożynkową zorganizowaną przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

7 (232) wrzesień 2018
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OŚWIATA

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
Wiele emocji, uroczyste apele, uśmiechy, uściski i wakacyjne opowieści snute
z wypiekami na twarzy. Tak uczniowie z terenu gminy Nadarzyn rozpoczęli nowy rok szkolny. Tradycyjnie, gdy uczniowie wypoczywali w szkołach
prowadzone były remonty. M.in. odnawiane i modernizowane sale, przeprowadzano bieżące naprawy. W tym roku koszt prac remontowych (zgłoszonych jak co roku i wykonanych po przeanalizowaniu wspólnie z Wójtem
Gminy oraz referatem inwestycji) - wyniósł ponad 280 tys zł. Trzy placówki były rozbudowane. Części dydaktyczne placówek zostały oddane do użytku. Uczniowie mogą także korzystać z nowej sali gimnastycznej w Kostowcu.
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się w pięciu publicznych szkołach podsta-

Dariusz Zwoliński Wójt Gminy podczas
rozpoczęcia roku szkolnego w nadarzyńskim Liceum Ogólnokszałcącym.

Szkoła
Podstawowa
w Kostowcu
nowa sala gimnastyczna

wowych, w liceum oraz trzech przedszkoalch publicznych, w żłobku a także
w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn. W publicznych szkołach naukę rozpoczęło ponad 1800 uczniów, w tym trzy pierwsze
klasy, powstałego w ubiegłym roku Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie.

Uczniom i nauczycielom życzymy osiągnięć, wiele satysfakcji, sukcesów i pasji do poznawania świata.

Wraz z pierwszym dzwonkiem
oznajmiającym rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego w Kostowcu
miało miejsce uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej wraz z zapleczem. Ponad 120 uczniów uczęszczających do
tej placówki korzysta z nowej bazy
sportowej.

Koszt rozbudowy szkoły
ponad 1,8 mln zł.

Akty nadania na stopień
nauczyciela mianowanego
12 września w Urzędzie Gminy Nadarzyn
Dominika Leśniewicz, Katarzyna Kuczewska,
Izabela Ośka, Edyta Biernacka, Izabela
Książkiewicz i Jerzy Domagała otrzymali
z rąk Dariusza Zwolińskiego Wójta Gminy
Nadarzyn akty nadania na stopień nauczyciela
mianowanego. Gratulujemy!
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SUPER SZKOŁA W MŁOCHOWIE!!!
I stało się!
Po kilku miesiącach oczekiwania
i trzymania kciuków możemy korzystać z nowego skrzydła Szkoły
Podstawowej w Młochowie, które
powstało z myślą o starszych klasach.
W dobudowanej części znajdują się
4 nowocześnie wyposażone klasopracownie, świetlica, sala plastyczno techniczna, pracownia komputerowa
z 25 stanowiskami, szatnia oraz aula
z wydzieloną częścią na stołówkę
oraz zaplecze kuchenne.

Rozbudowa w liczbach:
3 380 000 zł
- koszt rozbudowy szkoły;
67 000 zł - wyposażenie sali
komputerowej
143 072 zł - meble
323 dni budowy
316 krzesełek
98 szafek do szatni
37 tablic
63 klucze do drzwi
898 metrów kwadratowych powierzchni, kilometry kabli, godziny rozmów,
ustaleń, konsultacji…
liczby roboczogodzin nie
potrafimy policzyć.
Dziękujemy Panu Dariuszowi
Zwolińskiemu - Wójtowi Gminy
Nadarzyn za ogromne wsparcie,
zrozumienie potrzeb uczniów
i pracowników szkoły.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu przesyłamy ogromne wyrazy wdzięczności. Dziękujemy za Wasze
zaangażowanie i życzliwość.
Szczególnie dziękujemy
rodzicom naszych uczniów,
którzy służyli dobrym słowem,
czasem i uśmiechem.

Uroczystego otwarcia nowej cześci młochowskiej szkoły dokonali od prawej Agnieszka
Palmowska - Przewodnicząca Rady Rodziców SP Młochów, Dariusz Zwoliński - Wójt
Gminy Nadarzyn, Anna Rudecka zastępująca Dyrektora SP Młochów i Patrycja Koziełprzedstawicielka uczniów

Nowa sala lekcyjna i pracownia komputerowa

Anna Rudecka
Zastępująca Dyrektora SP Młochów

7 (232) wrzesień 2018
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SP Nadarzyn - zakończenie rozbudowy
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie
od września tego roku funcjonuje
w rozbudowanym budynku. W nowej
części szkoły znajdują się m.in.,
jadalnia z zapleczem kuchennym,
3 nowe sale świetlicy, nowa biblioteka
z czytelnią i 4 gabinety specjalistyczne,
w tym przeznaczone do zajęć
z logopedą. Są także nowe sale
lekcyjne do nauki j. angielskiego oraz
do matamatyki.

Dobudowana powierzchnia
użytkowa wynosi: 948,16 m2.
Budowa trwała 10 miesięcy.
Uroczyste otwarcie miało
miejsce 24 września br.

Uroczystość otwarcia nowej części szkoły - Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn

Koszt rozbudowy
to ponad 4 mln zł.

Jeden z gabinetów specjalistycznych

Biblioteka
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Najmłodsi uczniowie nadarzyńskiej SP podczas otwarcia

Izabela Bogusiewicz Dyrektor SP Nadarzyn, Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy w nowej świetlicy
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WRZESIEŃ
w GODM TĘCZA
Choć Gminne Ognisko Dziecięco
Młodzieżowe Tęcza nie jest szkołą,
to wrzesień okazał się miesiącem intensywnej pracy. Zaczęliśmy od udziału w Dożynkach 2018. Na stoisku
Ogniska można było podziwiać prace wykonane przez dzieci i młodzież
podczas ubiegłorocznych zajęć plastycznych. A było czym się pochwalić:
makiety jak z marzeń, prace ze sznurka
(recykling wychodzi nam doskonale)
i zachwycający batik. Utwierdzeni
w przekonaniu,że lepiej działać niż
oglądać, kadra Ogniska przeprowadziła warsztaty z robienia mydełek.
Trzeba zaznaczyć, że nie tylko pięknie wyglądały (rozmaite kształty od
serduszka do Kubusia Puchatka) ale
i pachniały.

Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Nadarzyn
była Inauguracja Nadarzyńskich
Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu
Życia.
W tym roku skierowane zostały
do rodziców najmłodszych, w trosce o prawidłowy rozwój dzieci.
Gościem specjalnym, ekspertem
był prof. Mariusz Jędrzejko.
Rozmawialiśmy o wpływie nowoczesnych technologii cyfrowych
na rozwój emocjonalny dziecka.
Momentami szokujący (oczy szeroko otwarte na treści zawarte
w grach) z przewagą cennych wskazówek wykład zadowolił słuchaczy.
Podczas wydarzenia Wójt Gminy Nadarzyn - Dariusz Zwoliński
i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy Gminy Nadarzyn - Krystyna Masłowska wręczyli nagrody
Laureatom I Gminnego Konkursu
na Rysunek „Bezpieczna rodzina”
(fot. z prawej). Nagrodzone prace zostały przekazane do Powiatu
Pruszkowskiego, gdzie mają szansę powalczyć o kolejne nagrody.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim
Uczestnikom konkursu, Szkołom,
Opiekunom Artystycznym za zmobilizowanie się do pracy.
Wiemy, że nie było łatwo! Brawo
Wy!

chcą odwiedzić nas w Nadarzynie.
19 września br. 48 osobowa grupa
uczniów klas 0-III pod opieką wychowawców zaszczyciła nas swoją obecnością. Dzięki niezawodnej współpracy z Komendantem Straży Gminnej – Adamem Piskorzem i Funkcjonariuszami udało się w ramach VII
Happeningu Jestem bezpieczny na
drodze zorganizować przemarsz wokół placu Poniatowskiego w Nadarzynie. Każde dziecko zaopatrzone
zostało we flagę z hasłem dot. bezpieczeństwa na drodze. Dodatkową
atrakcją było zwiedzanie siedziby
Straży Gminnej. Widok imponującej
kolekcji czapek służbowych i nie tylko
(szczegółów nie zdradzimy) zrobił na
dzieciach ogromne wrażenie. Następnie udaliśmy się do Ogniska, gdzie
Strażnicy Gminni omówili kwestię
istotności noszenia odblasków oraz
bezpiecznego użytkowania drogi. Kadra Ogniska przygotowała dla gości
zdrowy poczęstunek oraz warsztaty
plastyczne. Wynikiem zajęć były kolorowe krajobrazy jesienne.
W następnym numerze podzielimy
się z Państwem relacją z kolejnych
wydarzeń.
Kadra GODM Tęcza

Kolejnym wydarzeniem, którego
byliśmy organizatorem przy współpracy z Pełnomocnikiem Wójta ds.
uzależnień, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7 (232) wrzesień 2018

Spontaniczne akcje są najlepsze,
dlatego ucieszyliśmy się na wiadomość, że Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. bł. KS. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
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Karol Łoniewski - Żołnierz Niezłomny
W 70. rocznicę śmierci Żołnierza
Niezłomnego Karola Łoniewskiego w Liceum Ogólnokształcącym
w Nadarzynie odbyła się uroczystość
upamiętniającą jego bohaterstwo.
Wspomniano również uczestników
Powstania Warszawskiego, którzy gotowi byli złożyć ofiarę życia za wolność Polski.
Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z ciekawymi prezentacjami
na temat Powstania Warszawskiego,
obejrzeć etiudę przygotowaną przez
harcerzy ze Szczepu WATAHA. Nie
mogło zabraknąć powstańczych piosenek.

Podczas uroczystości medalami upamiętniającymi Jubileusz 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę - odznaczono zasłużonych dla kultywowania pamięci historycznej na terenie Gminy Nadarzyn. Inicjatywa Wójta
Dariusza Zwolińskiego ma na celu
podkreślenie znaczenia podejmowanych działań dla budowania tożsamości
narodowej. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. uczestnik powstania warszawskiego mjr Henryk Filipski (fot.
powyżej) oraz siostra śp. Karola Łoniewskiego - Grażyna Kotońska wraz
z mężem Wojciechem, a także nauczyciele i osoby kształtujące postawy patriotyczne, szacunek do historii i wartości bliskie sercu każdego Polaka.
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Karol Łoniewski

urodził się
w Nadarzynie 4 listopada 1925 roku.
jako syn Henryka Łoniewskiego
i Janiny z Zalewskich. Talent do nauki dostrzegł ówczesny proboszcz
ks. kanonik Czesław Maliszewski.
Skierował Karola do gimnazjum
w Jaciążku (woj. Mazowieckie) prowadzonego przez księży Salezjanów.
Wybuch II wojny światowej przerwał
jego naukę. Podczas okupacji mieszkał wraz z rodziną w Warszawie przy
ulicy Wroniej 52. Uczęszczał na tajne komplety. Ukończył konspiracyjną podchorążówkę. Współpracował
z Szarymi Szeregami, był instruktorem i uczył młodych harcerzy posługiwać się bronią. Był żołnierzem Armii
Krajowej, uczestniczył w Powstaniu
Warszawskim. Walczył w stopniu kaprala podchorążego. Latem 1944 roku
jako łącznik przepłynął wpław Wisłę
i zaniósł meldunek z oblężonego
Śródmieścia na Pragę. Za ten czyn został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Jako niespełna 18-latek organizował
broń z niemieckich fabryk dla walczącej Warszawy. Przeżył Powstanie,
19 września 1944 trafił do obozu
Modlin. Przebywał tam do Bożego
Narodzenia. Przed świętami uciekł
przebrany w niemiecki mundur i pojawił się w Nadarzynie. Po wojnie wrócił
do Warszawy. Ponownie zaczął naukę
w pierwszej licealnej w Warszawie
w gimnazjum im. Władysława IV.
Nie pogodził się z tym, że upragniona Polska dostała się w strefę wpływów ZSRR (Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich). Świadomy zagrożenia, jakim była dla naszej niepodległości sowiecka władza, wyjechał
do Wąchocka. Należał tam do ruchu
oporu Wolność i Niezawisłość (WiN).
Zagrożony aresztowaniem pod koniec
1945 r. wyjechał do Gdańska. Nawiązał
kontakt z oddziałem „Łupaszki”. Był
ich łącznikiem. W Gdańsku pracował
w Państwowym Domu Dziecka we
Wrzeszczu, dostał się na semestralne kursy maturalne. W październiku
1946 r. rozpoczął studia stomatologiczne na Uniwersytecie Łódzkim.18
lutego 1948 roku został aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa. Trafił
do kieleckiego więzienia. Torturami
zmuszano go by składał zeznania ob-

ciążające kolegów. Nie dał się złamać.
Prowadzący śledztwo podporucznik
Jerzy Majchrzyk z WUBP w Kielcach
uzyskał tylko przyznanie się, że od
16. roku życia, tzn. od 1941 roku,
Karol działał w Szarych Szeregach, że
w 1943 roku „wstąpił do tajnej organizacji AK” (jak to ujął oficer
śledczy UB), że w czasie Powstania
Warszawskiego został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Rozprawa odbyła się 27 lipca 1948 roku. Sądzono
14 członków tak zwanej bandy
z Wąchocka. Wyrokiem z 31 lipca
1948 roku czterech spośród oskarżonych skazano na karę śmierci. Karol otrzymał dwa wyroki
śmierci. Działalność konspiracyjna
w okresie okupacji niemieckiej, udział
w Powstaniu Warszawskim i wykształcenie były między innymi powodem,
nie skorzystania przez prezydenta Bolesława Bieruta z prawa łaski,
o którą dla swojego syna prosiła Matka.
Oficjalnie został skazany za dokonanie zbrojnych napaści terrorystyczno-rabunkowych na instytucje społeczne
i obywateli. Nieoficjalnie: za posiadanie broni i świadomości, za to że był
wrogiem ludu. Wyrok na 23-letnim
por. Karolu Łoniewskim bezpieka
wykonała w 1948 roku.
Przez dziesięciolecia władza ludowa robiła wszystko, aby wypaczyć
obraz żołnierzy Armii Krajowej
i działaczy organizacji antysocjalistycznych. Bohaterowie, którzy po
wojnie nie pogodzili się z pozostaniem Polski w strefie wpływów
7 (232) wrzesień 2018
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Związku Radzieckiego i nie akceptowali demokracji ludowej byli prześladowani i mordowani. Ich rodziny były
piętnowane, niejednokrotnie zmuszane
do wyrzeczenia się bliskich. Pamięć
o tych ludziach była celowo wypaczana lub miała zaginąć. Niejednokrotnie
nazywano ich zdrajcami i mordowano
a wszystko w świetle prawa.
5 czerwca 1992 roku Sąd Wojewódzki
w Kielcach orzekł nieważność wyroku
byłego Wojskowego Sądu Rejonowego
z 31 lipca 1948 roku. Jednak miejsce
pochówku Karola Łoniewskiego pozostawało nieznane. Matka Karola nie
doczekała rehabilitacji syna. Nie była

także obecna na procesie, jaki w 1996
roku wytoczono jednemu z najokrutniejszych oprawców z kieleckiego
więzienia, nazywanego „uśmiechniętym katem”. Z ławy oskarżonych wykrzykiwał: „Łoniewski, gdyby jeszcze
mógł, dziś robiłby to samo”.
Poszukiwania ciała żołnierza trwały
68 lat, dopiero 16 marca 2016 roku
Niezłomni Fundacja im. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki” odkryła
w lasach koło Kielc kilka jam-grobów.
W jednej z nich znaleziono cztery szkielety. 1 października 2016 roku awansowany pośmiertnie do stopnia porucznika Karol Łoniewski ps. „Lew” –

żołnierz niezłomny spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym
w Nadarzynie. Mszę świętą w kościele pod wezwaniem św. Klemensa
odprawił kapelan Federacji Rodzin
Katyńskich ks. komandor Janusz
Bąk. W ostatniej drodze na cmentarz
w Nadarzynie towarzyszyła mu kompania honorowa Wojska Polskiego,
rodzina, znajomi, Mieszkańcy gminy
i przedstawiciele środowisk patriotycznych. Jak na bohatera przystało
z wszystkimi honorami spoczął w grobie rodzinnym.
Fot. arch. rodzinne
Pani Grażyny Kotońskiej

XLIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Nadarzyn XLIX Sesja odbyła się
tradycyjnie w środę, 29 sierpnia w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się Radni, wójt Dariusz Zwoliński
i jego zastępca Janusz Rajkowski, reprezentanci Rady Seniorów, Sołtysi,
Mieszkańcy. Przed przyjęciem porządku obrad przewodnicząca Danuta Wacławiak wyjaśniła, że przygotowywany jest Plan zagospodarowania
woj. mazowieckiego. W związku z tym
zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad Apelu do zarządu woj.
Mazowieckiego w przedmiocie usunięcia obiektu P.U. Hetman z zapisów
projektów planu gospodarki odpadami dla woj. Mazowieckiego 2024, jako
punkt 20 poprzedzający interpelacje.
Radni jednogłośnie przyjęli propozycję przewodniczącej Rady. Także
jednogłośnie przyjęli propozycję kolejnej zmiany w porządku obrad, która
dotyczyła Uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr 20256/2016 Rady Gminy Nadarzyn z 22 czerwca 2016 roku
dotyczącej określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej. Ten
punkt wprowadzono przed uchwałą
budżetową na 2018 rok.
Po przyjęciu porządku obrad z wprowadzonymi zmianami Radni przyjęli
protokoły z XLVII i XLVIII sesji, które odbyły się odpowiednio 11 lipca i 1
sierpnia br. Następnie głos zabrał wójt
Dariusz Zwoliński, który przedstawił
sprawozdanie z działań realizowanych, podejmowanych i planowanych
w okresie między sesjami.
Radni jednogłośnie przyjęli spra7 (232) wrzesień 2018

wozdanie. Następnie przyjęli uchwałę
w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Nadarzynie imienia
Jana Pawła II. Kolejne punkty dotyczyły wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości
stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością Gminy Nadarzyn pod
budowę przyłączy wodociągowych,
urządzeń infrastruktury technicznej
jak gazociąg średniego ciśnienia. Radni
jednogłośnie je przyjęli. Rada wyraziła
zgodę na nieodpłatne przekazanie na
rzecz Gminy Nadarzyn niezabudowanych działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 51/5, 50/4, 50/23,
50/42 i 50/43 o łącznej powierzchni
0,5852ha położonych w Starej Wsi,
z przeznaczeniem pod drogę gminną.
W tym samym celu na rzecz Gminy
Nadarzyn przekazane zostały niezabudowane działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 174/17 i 173/9 o łącznej powierzchni 0,3971 ha położone
w Strzeniówce. Wyrażono również
zgodę na wyrażenia zgody na oddanie
w trybie bezprzetargowym w odpłatne
użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn na
rzecz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w §1 pkt
b) w miejsce treści: „oznaczonej jako
działka numer ewidencyjny 183 o pow.
0,18 ha położonej w obrębie Urzut,
gm. Nadarzyn dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę
Wieczystą Nr WA1P/00032688/6”
wprowadza się zapis: „oznaczo-

nej jako działka numer ewidencyjny
183/1 o pow. 0,1101 ha położonej
w obrębie Urzut, gm. Nadarzyn dla
której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr
WA1P/00032688/6.”
Kolejna uchwała dotyczyła dopłat do
biletów ZTM. Zmianie uległa uchwała Nr XLVIII/499/2014 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu
zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do
Nadarzyna oraz na terenie Gminy
Nadarzyn dla osób zamieszkałych na
terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym
w Pruszkowie i posiadających Kartę
Nadarzynianka oraz dla dzieci tych
osób. Uchwała wprowadziła nowe –
podwyższone dopłaty Gminy Nadarzyn do Oferty Warszawa+. Oznacza
to jeszcze tańsze bilety ZTM dla posiadaczy Karty Nadarzyniaka i wyrobionej na jej podstawie spersonalizowanej
katy ZTM. Przykładowo za 30 dniowy
normalny bilet imienny ważny w strefie 1 i 2 pasażer zapłaci 120 zł przy
czym dopłata Gminy wyniesie 60 zł.
Za bilet ulgowy mieszkaniec zapłaci
60 zł, a Gmina dopłaci 30 zł.
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„Narodowe Czytanie” w Nadarzynie

W parkowej scenerii fragment „Przedwiośnia” zaprezentowali m.in. od lewej Marta Barej, Wójt
Gminy Dariusz Zwoliński, Anna Rudecka oraz prowadząca Lilianna Fabisińska.

8 września Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, wraz z Gminą Nadarzyn oraz Nadarzyńskim
Ośrodkiem Kultury, zorganizowała
obchody Narodowego Czytania, które patronatem objął Prezydent RP.
W tym roku czytaliśmy fragmenty
„Przedwiośnia” Żeromskiego, a samemu czytaniu towarzyszył szereg
innych atrakcji.
Zebranych powitała pani Liliana
Fabisińska, która jak się okazało nie
tylko pisze znakomite książki, ale jest

równie wspaniałym konferansjerem.
Z niełatwym tekstem ”Przedwiośnia” zmierzyli się: Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn, Marta
Barej, Anna Rudecka, Krystyna Dąbrowska, Barbara Zarzecka, Mateusz
Stępień, Katarzyna Akram, Agnieszka Kuźmińska, Adam Piskorz, ks. Jarosław Kuśmierczyk oraz Maria Kołecka. Na sam koniec czytał Tomasz
Konatkowski – autor poczytnych
kryminałów oraz Anna Tarkowska –
pracownik biblioteki. Zebrani goście

mogli także obejrzeć wystawę przedstawiającą skany rękopisu „Przedwiośnia” z 1925 r. W międzyczasie,
pomiędzy czytaniem kolejnych fragmentów, mieliśmy okazję obejrzeć
pokazy tańców ludowych w wykonaniu tancerzy „Animatri” ze Szkoły
Głównej Handlowej oraz posłuchać
koncertu Orkiestry OSP Nadarzyn.
Najmłodsi mogli z kolei spędzić czas
przy patriotycznych kolorowankach
oraz otrzymali okolicznościowe naklejki. Przygotowaliśmy również stoisko tzw. bookcrossingu, gdzie można było nieodpłatnie wybrać sobie
książkę historyczną. Dla wszystkich
gości przygotowaliśmy poczęstunek:
swojskie bułeczki ze smalcem bądź
masłem i małosolnym ogórkiem, domowe ciasto, kawę, herbatę oraz podpiwek i kwas chlebowy. Pod koniec
spotkania wspólnie odtańczyliśmy
poloneza oraz rozdaliśmy egzemplarze „Przedwiośnia” wraz z okolicznościowymi pieczęciami. Żeromski
byłby z nas dumny…
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Jubileusz 100-lecia urodzin
1 września 2018 r. setne urodziny świętowała Pani Kamila Maria
Olszewska, która od 86 lat przebywa w Zgromadzeniu Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Walendowie.

Pani Kamila urodziła się 1 września 1918 roku. W 1931 roku przybyła do Walendowa. Miała wtedy
14 lat. Została przyjęta do Domu
Miłosierdzia, który prowadziły siostry, i przy siostrach
pozostała do dzisiaj.
Niestety stres, emocje
związane z uroczystością nadwątliły jej siły
i trafiła na obserwację do
szpitala. Po Mszy, podczas której modlono się
o zdrowie Pani Kamili
Marii Olszewskiej, wójt
Dariusz Zwoliński, przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Wacławiak, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego
Iwona

Wójt osobiście złożył życzenia dostojnej Jubilatce
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Z prawej Pani Kamila Maria Olszewska

Malinowska oraz opiekującą się
Panią Kamilą pracownica Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili Jubilatkę w szpitalu, życząc
jej zdrowia w imieniu własnym,
wspólnoty sióstr w Walendowie i
Mieszkańców Naszej Gminy.
Źródło:www.faustyna.pl
7 (232) wrzesień 2018
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Deklaracja w sprawie koncepcji rozwoju ochrony zdrowia
Efektem kolejnego spotkania Wójta
Gminy Nadarzyn z Dyrektorem
SPGZOZ Nadarzyn jest podpisanie deklaracji w sprawie koncepcji
rozwoju ochrony zdrowia w naszej Gminie. Zawarte są w tym dokumencie wytyczne, które przez
cały czas będą rozwijane w oparciu
o prowadzone konsultacje z mieszkańcami i przedstawicielami różnych
środowisk. Najważniejszym postanowieniem tego dokumentu jest lokalizacja nowego ośrodka zdrowia
w sąsiedztwie planowanej budowy
„Parkuj i Jedź”. Powstanie w ten sposób Centrum Obsługi Mieszkańców,
które będzie połączone z całą Gminą
systemem wewnętrznych linii autobusowych. Co ułatwi wszystkim
mieszkańcom dojazd do Nadarzyna,
skąd bezpośrednimi autobusami
będą mogli dojechać do Warszawy
czy Pruszkowa.

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

iTVNadarzyn
7 (232) wrzesień 2018
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Perły Kultury, Nauki i Sztuki 2018 r.
2 września w sali widowiskowej
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
odbyła się niezwykła uroczystość.
Wręczenie przyznanych po raz
pierwszy wyróżnień Wójta Gminy
Nadarzyn – Pereł Kultury Nauki
i Sztuki 2018 r.
Kapituła na czele której stanął prof.
Stanisław Bieleń Super Perłami
uhonorowała:
prof.
Henryka
Skarżyńskiego, Irenę Santor, Barbarę
Syller, Włodzimierza Wencla oraz
Orkiestrę OSP Nadarzyn pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.
Wyróżnienie to jest uhonorowaniem
osobowości znanych w Polsce i świecie, a działających w środowisku lokalnym Gminy Nadarzyn oraz wybitnych
ze środowiska Gminy.
Prof. Henryk Skarżyński – światowej
sławy, polski lekarz otolaryngolog,
audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu oraz Światowego Centrum
Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011
Konsultant Krajowy w dziedzinie
Otorynolaryngologii.
Irena Santor - polska piosenkarka wykonująca szeroko pojęty pop tradycyjny. W latach 1951–1959 była solistką
Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, którego twórczość klasyfikowana jest jako
muzyka folkowa i świąteczna. Jest
laureatką międzynarodowych festiwali
piosenkarskich oraz wykonawczynią
wielu utworów, które stały się przebojami (np. „Tych lat nie odda nikt”,
„Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich
plaż”, „Walc Embarras”). Pierwsza
w Polsce piosenkarka uhonorowana
doktoratem honoris causa.
Super Perła dla Orkiestry OSP Nadarzyn
– uhonorowanie ponad 20 lat istnienia
zespołu. Orkiestra jest laureatem wielu
międzynarodowych festiwali, ponadto
kształci muzycznie utalentowane dzieci i młodzież.
Barbara Syller - niekwestionowany autorytet dla uczniów, nauczycieli
i pracowników. Pracowała w Szkole
w Młochowie 30 lat, przez wiele
była jej dyrektorem. Wielki Pedagog,
Wychowawca, Człowiek oraz nietu-
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Prof. Henryk Skarżynski z Wójtem Dariuszem Zwolińskim
zinkowy Dyrektor.
Włodzimierz Wencel - emerytowany
nauczyciel, autorytet dla kilku pokoleń, znany w środowisku społecznik,
wieloletni radny Gminy Nadarzyn.
W dziedzinie Nauki jednogłośnie
Kapituła przyznała Perły następującym
osobom:
Annie Dąbkowskiej nauczycielce SP
Nadarzyn, Małgorzacie Truszkowskiej
nauczycielce SP Nadarzyn, Marzenie
Borowskiej nauczycielce SP Nadarzyn,
Marzenie Nowickiej – Prusakiewicz
nauczycielce SP Nadarzyn, Iwonie

Chrzanowskiej
nauczycielce
SP
Nadarzyn, Bożenie Sowińskiej – Grzyb
nauczycielce SP Nadarzyn, Beacie
Zdunek nauczycielce w Niepublicznej
Szkole Muzycznej I i II stopnia
w Nadarzynie, Bogumile Smejdzie
nauczycielce LO w Nadarzynie,
Magdalenie Drzewieckiej – Fietkiewicz
nauczycielce LO w Nadarzynie, Monice
Pleban – nauczycielce SP w Kostowcu,
Zofii Wilamowskiej nauczycielce SP
w Kostowcu, Dobromile Lachendro
– prowadzącej zajęcia w NOK, Anicie
Szopie - prowadzącej zajęcia w NOK.

Wśród nagrodzonych byli: od prawej: Zofia WIlamowska, Marzena Borowska, Włodzimierz Wencel, Małgorzata Truszkowska, Iwona Chrzanowska, Marzena Nowicka -Prusakiewicz, Bożena Sowińska - Grzyb oraz Anna Dąbkowska
7 (232) wrzesień 2018
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teatralnych oraz książek dla dzieci
i młodzieży, Stanisławie Ossowskiej
–
współzałożycielce
Polskiego
Towarzystwa Informatycznego, organizatorce tzw. spotkań czwartkowych
dla mieszkańców Gminy Nadarzyn
oraz corocznego festiwalu Piosenki
Przedszkolnej.

W dziedzinie Kultury jednogłośnie
Kapituła przyznała Perły: zespołowi
NOK Pęd Band, prowadzonemu przez
Marka Rejnowicza, Paulinie Piśkiewicz choreografce, prowadzącej grupy taneczne w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury,
instruktorce tańca., Ani Balsam – in-

struktorce NOK, pomysłodawczyni
i prowadzącej utytułowaną grupę
kabaretową Biedronki., Dorocie
Suwalskiej – pisarce, animatorce
kultury, ilustratorce, dziennikarce, autorce scenariuszy, Liliannie
Fabisińskiej - pisarce, autorce sztuk

Podstawą przyznania nagród były
informacje zamieszczone we wnioskach złożonych przez dyrektorów
placówek oświatowych, mieszkańców
Gminy Nadarzyn oraz Wójta Gminy
Nadarzyn.
Uroczystość wręczenia nadarzyńskich Pereł uświetniła w części
artystycznej Heroes Orchestra (fot. z
lewej).

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.

7 (232) wrzesień 2018
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Projekt „Senior z pasją”
W dniach 2- 7 września 2018 r. grupa
nadarzyńskich seniorów wzięła udział
w wyjeździe studyjno-szkoleniowym
pod tytułem: „Senior z pasją - wzmocnienie integracji społecznej poprzez
rozwój kapitału społecznego seniorów
gminy Nadarzyn”, na Pomorze. Wyjazd
finansowany był ze środków PROW
2014-2020 w ramach lokalnej strategii
rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Seniorzy odbyli szkolenie z zakresu
rozwoju kapitału społecznego, animacji, pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty seniorów, roli seniorów we współczesnym świecie, oraz
ochrony środowiska.
Organizatorzy GLKS Nadarzyn

Poniżej relacja uczestniczki dziennikarki seniorki

Tam, gdzie seniorzy
mają swój dom
Czy wiecie, ile jest seniorów w naszej
gminie? Jedna trzecia mieszkańców!
To znacząca siła. Jak ułatwić im życie,
zaktywizować? Nie będziemy wyważać otwartych drzwi, dowiemy się, jak
robią to inni. A jak się uczyć, to od
najlepszych. Wybraliśmy Pomorze:
gminę Władysławowo, Sopot i Gdynię. Zakwaterowaliśmy się w Jastrzębiej
Górze. Grupa seniorów, którzy od lat
działają w naszej gminie, i takich którzy
dopiero chcą się włączyć. Żeby wspólnie działać, musieliśmy się lepiej poznać. Najlepiej na wesoło. Każdy nadał
sobie przydomek, a reszta po kolei go
powtarzała. Była więc Tosia śmieszka,
Ela księgowa, Franek wędkarz, Janusz
ogrodnik, Andrzej sołtys, Teresa urzędniczka, Basia nauczycielka i Basia gadułka, Tadek łysy, Krzysiek od Marylki,
Janka zakręcona i ja, Ewa dziennikarka.
Tereska urzędniczka (Teresa Czerniawska) opowiedziała nam o działalności Nadarzyńskiej Rady Seniorów,
planach budowy dziennego domu seniora, o fundacji „Zaczyn” i o sieciowaniu (wzajemnym poznaniu i współpracy) o LGD czyli Lokalnej Grupie Działania – Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Tak, tak, w naszej gminie też dzieje się
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Pełni energii nadarzyńscy seniorzy podczas nadmorskiego spaceru.

dużo (inf. na stronie www.nadarzyn.pl.
zakładka: Rada Seniorów).
Marcin aktywny (członek Zarządu
LGD), czyli Marcin Rybicki z Gminnego Ośrodka Sportu, (czy wiecie, że
GOS ma już 65 lat?) przypomniał o naszych wędrówkach na nordic walking
, rajdzie rowerowym z Szurkowskim,
i o tym, że ma u nas powstać Centrum
Rehabilitacyjno- Sportowe.
Basia gadułka (Barbara Wojciechowska - kobieta wielu talentów i zawodów,

Skupiłam się na budowaniu więzi
rodzinnych , kultywowaniu tradycji
i tworzeniu nowej. Poradziłam, jak
zrobić kronikę rodzinną, jak odnaleźć
i ochronić od zapomnienia, cenne pamiątki. Namawiałam, na stworzenie
własnego drzewa genealogicznego. To
niemalże nasz obowiązek, no bo kto,
jeśli nie senior rodu powinien przekazać dzieciom i wnukom historię ich
klanu. Szukanie korzeni rodzinnych
to praca detektywistyczna. Trzeba od-

Sopot - Dom Pobytu Dziennego Seniorów.

w tym fizjoterapeutka i współorganizator) dała nam wykład o kręgosłupie. To
niebagatelna sprawa, tym bardziej, że
co trzeci dorosły Polak ma z nim problemy. Barbara udowodniła, że „sprawny kręgosłup - kluczem do zdrowia”.
Uczyła nas jak stać, siedzieć, a nawet
leżeć, żeby go chronić i wzmacniać.
Postanowiłam nie być gorsza i przeprowadziłam warsztaty dziennikarskie.

wiedzić najstarszych członków rodu,
Urzędy Stanu Cywilnego, archiwa miejskie, przejrzeć księgi parafialne. Ideałem byłoby zaangażować w to całą
rodzinę.
Gdy się już dobrze poznaliśmy, przyszedł czas na gospodarzy. Odwiedziły
nas trzy sympatyczne panie z Urzędu
Miejskiego we Władysławowie. Opowiedziały, jak pozyskują środki unijne
7 (232) wrzesień 2018
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na ochronę środowiska. A problem mają
kolosalny. W letnich miesiącach napływ
turystów jest olbrzymi i śmieci rosną lawinowo. Jak sobie z tym poradzili? Zbudowali nowoczesny PSZOK czyli Punku
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Co ciekawe, jest tam też wydzielone miejsce na używane meble i sprzęt
AGD, który można sobie zabrać i nadać
mu drugie życie. Wielkim problemem
jest też zabezpieczanie zboczy klifowych
przed zaborczymi morskimi falami.
Po spotkaniu natychmiast chwyciliśmy
kijki i udaliśmy się sprawdzić zabezpieczenie wybrzeża. Musieliśmy pokonać
dziesiątki schodów, ale coś za coś - widoki z klifu były spektakularne. Seniorzy chyżo zrzucili buty, zanurzyli stopy
w Bałtyku i ruszyli plażą hen, po widnokrąg. Oj, drzemie w tych seniorach masa
energii. Mogą jeszcze wiele dokonać.
Następne dni był wypełnione po brzegi.
Udaliśmy się do Sopotu, do Domu Pomocy Społecznej. Nowoczesny, przestronny,
czysty, pastelowy. Mieszka w nim 85 seniorów (w tym 35 przewlekle chorych). Średni wiek to 86 lat. Jest tu też Dzienny Dom
Pobytu, gdzie przez 9 godz. dziennie
zbiera się 30 seniorów (bez weekendów).
O mieszkańców dbają pielęgniarki, opiekunki-wolontariuszki, lekarze, terapeuci,
kucharze, sprzątacze. Seniorzy wspólnie
śpiewają, odmawiają modlitwy, słuchają
koncertów, czytania gazet i książek, malują, wycinają, grają w bingo i w bule. Przywitali nas uśmiechnięci, kolorowo ubrani,
zadbani. Zrobili herbatkę, zaprosili na
wygodne, miękkie fotele. Przez duże okna
wpadało mnóstwo słońca oświetlając rośliny, rybki, obrazy, papierowe kwiaty, kilimy. Pozazdrościliśmy. Utwierdziliśmy się
w przekonaniu, że my, w Nadarzynie też
chcemy taki obiekt.
Przy okazji usłyszeliśmy też, jak
sprawnie działa Sopocka Rada Seniorów
(17 osób). Każdego miesiąca spotykają się
w DPS, szpitalu, MOPS, na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, w Caritasie i u księdza.
A to po to, żeby rozwiązywać problemy
seniorów.
Wolontariat to też sprawa, której
chcieliśmy
się
bliżej
przyjrzeć.
W Trójmieście radzą sobie z tym dobrze.
Najstarsza sopocka wolontariuszka
właśnie skończyła.... 88 lat i nadal pomaga.
W niezwykły sposób rekrutują
wolontariuszy
wśród
młodzieży
gimnazjalnej.
Dzieciaki
ubierają
w kombinezon, który imituje poruszanie
się ludzi starych. Młodzi czują jaką
przeszkodą stają się schody, krzywe
chodniki, jak trudno pochylić się. I tak
7 (232) wrzesień 2018

rodzi się chęć pomocy. Uczniowie
przychodzą do tego domu pomagać
pensjonariuszom.
Beata
Podlasek,
zajmująca
się
wolontariatem w Gdyni, podpowiedziała
nam jak przygotować i profesjonalnie
przeprowadzić akcję wolontariacką. Ale
co najważniejsze: „Kto chce zapalać
innych, sam musi płonąć” - (Ludwik
Hirszfeld). Tylko taka osoba przyciągnie
do siebie innych, chętnych do pomocy.
A pomagając innym, pomagamy sobie.
Wychodzimy z zamkniętych mieszkań,
nawiązujemy
nowe
znajomości,
podejmujemy nowe wezwania. Sama
pani Beata, kilka lat temu w świetlicy
terapeutycznej
spotkała
9-letnią
dziewczynkę, która wkrótce została jej
córką.
Gościliśmy też w Miejskim Klubie Seniora, który mieści się w kawiarence,
w centrum Gdyni. Za 2 zł wypije się tu
kawę, herbatę, pogada, znajdzie pomoc.
Gdyńszczanie dostają roczny Pakiet
Seniora. Są w nim dwie wycieczki, wejściówki do kina, teatru, na imprezy i wykłady edukacyjne, spotkania z ciekawymi
ludźmi. Oprócz tego mają też oczywiście
Kartę Seniora, ze zniżkami na basen, fitness, transport. Ciekawym pomysłem są
Domy Sąsiedzkie, które powstają w Gdyni. Remontuje się stare kamienice, tworzy
niewielkie mieszkania dla seniorów. Mają
tam swój klub, bibliotekę, pomoc wolontariuszy, medyczną. Wydaje się to pomysłem genialnym. Gdy Domy Sąsiedzkie
się ruszą pełną parą, trzeba będzie tu jeszcze przyjechać, poprzyglądać się.
Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce,
uzyskała certyfikat „Miasto Przyjazne
Starzeniu”, które przyznała Światowa Organizacja Zdrowia WHO. Nie bez kozery

mówi się, że Gdynia jest najszczęśliwszym miastem do życia.
Żeby nie tracić czasu, szkoliliśmy się
nawet podczas posiłków. Psychodietetyczka i doradczyni żywieniowa, Patrycja
Zabrzeska tłumaczyła co powinni jeść
seniorzy. Po pierwsze trzeba z organizmu
pozbyć się patogenów, czyli pasożytów,
grzybów, stanów zapalnych. A potem
nawadniać odpowiednio odżywiać i suplementować. Wiecie, że jedno piwo
nawadnia, a już drugie odwadnia! Rano
szota trzeba sobie robić z łyżki cytryny,
grapefruita i oliwy z oliwek. A jeśli już
czarną kawę fusówkę pić, to z kapką
oleju kokosowego. Obfite śniadanie najlepiej zjeść dopiero około południa, na
kolacje spożywać warzywa i popić wodą
z cynamonem i imbirem, a na zakąskę
possać goździka. Ufff, trzeba się pomęczyć, by zdrowym być.
Ale, ale - było też coś dla relaksu i przyjemności. Morskie wędrówki, zwiedzanie
z przewodnikiem Gdańskiej Starówki
i Dworu Artusa, spacer po Sopocki
Molo, Muzeum Morskie w Gdyni i rewelacyjne Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku.
Musimy jednak powiedzieć sobie jasno i wyraźnie: Ta nasza wyprawa nie
wydarzyłaby się, gdyby nie Małgorzata
Sałagan-Zimny, koordynatorka projektu
„Senior z Pasją”. To ona zorganizowała
wszystko, opiekowała się nami, tłumaczyła, wyjaśniała, dyscyplinowała. Dziękujemy Ci Małgosiu. Dzięki Tobie znów
wróciliśmy pełni pomysłów, które chcemy wcielić w życie, ku pożytkowi naszych
seniorów i własnemu.
Ewa Japał-Pac
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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
1.09.2018 r.
Wyjazd zastępu do samochodu ciężarowego, który zjechał z jezdni
na przygotowany odcinek trasy S8
w Kostowcu. Bez działań ratowniczych. Na miejscu obecne były
też dwa zastępy Państowej Straży
Pożarnej Pruszków oraz policja Wydział Ruchu Drogowego
Pruszków. Działania prowadzone
były w godzinach nocnych.
3.08.2018 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia gniazda
owadów błonkoskrzydłych w domku jednorodzinnym. Po rozpoznaniu
stwierdzono, że owady dopiero szukały dogodnego miejsca w dachu na
zbudowanie gniazda. Miejsca występowania większych skupisk owadów
spryskano specjalnym preparatem
i pouczono właścicieli, aby monitorowali czy owady powrócą. Kilkanaście
minut po powrocie, zostaliśmy zadysponowani do usunięcia nadłamanego
drzewa.
10.08.2018 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia skutków kolizji samochodu osobowego ze skuterem. Zabezpieczaliśmy
miejsce zdarzenia, udzielaliśmy pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Na miejscu obecne
były także PSP Pruszków, policja
WRD Pruszków oraz Pogotowie
Ratunkowe. Działania prowadzone
były w godzinach popołudniowych.
Godzinę później zostaliśmy zadysponowani na ulicę Pruszkowską,
gdzie na terenie jednego ze sklepów
znajdował się samochód ciężarowy
z którego wyciekało paliwo. Nasze
działania polegały na neutralizacji
paliwa przy pomocy sorbentu oraz
płynu Sintan zarówno na parkingu
przy sklepie, jak i na obu pasach ulicy Pruszkowskiej. Na miejscu obecne
były także PSP Pruszków oraz Policja
WRD Pruszków.
Następnie zostaliśmy przekierowani
do miejscowości Rusiec, do gniazda
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owadów błonkoskrzydłych na terenie
ośrodka dla osób starszych. Nasze
działania polegały na spryskaniu wejścia do gniazda oraz zabezpieczeniu
wyjścia.
13.08.2018 r.
Wyjazd zastępu w celu rozpoznania zagrożenia w dwóch miejscach,
gdzie zauważono owady błonkoskrzydłe. W Starej Wsi stwierdzono
brak możliwości usunięcia owadów
zbierających się przy kratce wentylacyjnej na dachu budynku jednorodzinnego. Drugim miejscem było
wydrążone już przez owady drzewo
w Młochowie. Działania prowadzone
w godzinach wieczornych.
16.08.2018 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków
zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego, który zjechał
do rowu i uderzył w drzewo. Jedna
osoba została poszkodowana. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu
obecne były także trzy zastępy PSP
Pruszków, OSP Młochów, Pogotowie
Ratunkowe oraz Policja.
18.08.2018 r. Wyjazd zastępu do załączenia się czujki dymowej na terenie firmy Hetman w Nadarzynie. Po
sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono
zagrożenia.
19.08.2018 r. Wyjazd zastępu do
samochodu osobowego który dachował do rowu przy drodze serwisowej na wysokości Tulipan Park.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Na miejscu obecne dwa zastępy PSP
Pruszków, Pogotowie Ratunkowe
oraz Policja WRD Pruszków.
Działania prowadzone do godzin
późnowieczornych.
Kilkadziesiąt minut po powrocie
zostaliśmy zadysponowani niemalże w to samo miejsce tylko, że na
modernizowanym odcinku trasy S8
do kolizji dwóch aut osobowych.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
odcięcie akumulatorów, neutralizacja
plamy ropopochodnej oraz udrożnienie ruchu. Na miejscu obecne były
dwa zastępy PSP Pruszków, Policja
WRD Pruszków oraz Pogotowie
Ratunkowe.
20.08.2018 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia gniazda
owadów błonkoskrzydłych na terenie osiedla Ventana. Gniazdo usytuowane na gałęzi niewielkiego drzewa.
Gniazdo wraz z owadami zabrano
i wywieziono do lasu. Działania prowadzone w godzinach przedpołudniowych.
Po zakończonych działaniach zostaliśmy przekierowani do miejscowości
Rusiec, gdzie nad drogą wisiał przewód telekomunikacyjny i zagrażał
przejeżdżającym samochodom.
23.08.2018 r.
Wyjazd zastępu do zadymienia nad
lasem przy ulicy Błońskiej. Po dokładnym sprawdzeniu terenu nie
znaleziono zagrożenia a jedynie ognisko rekreacyjne na terenie prywatnej
posesji. Działania prowadzone były
w godzinach wieczornych.
24.08.2018 r.
Podczas powrotu z wyjazdu gospodarczego natrafiono na tyłach firmy
Atlas na dachowanie samochodu
osobowego do rowu. Zabezpieczenie
miejsca zdarzenia, uprzątnięcie jezdni. Na miejscu obecna była Straż
Gminna Nadarzyn. Działania były
prowadzone w godzinach wieczornych.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
7 (232) wrzesień 2018
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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn: 2 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 		
998
Pruszków
22 758 62 52 		
		
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów 22 729 91 99
Straż Gminna
22 720 08 67
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne 991
Pogot. energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe
999
Pruszków 			
22 755 52 22			
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
Młochów
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn)
22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81
85 w. 100, 101
Fax		
22 729 81 75
Referat Geodezji i GospodarkiPrzestrzennej 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. 110 - 116
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
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony
informacji niejawnych 		
w. 197
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Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax
22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami
pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20;
516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
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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Narodowe
odzyskiwanie
Niepodległości
Poniżej przedstawiamy drugą
część krótkiego rysu historycznego opisującego wydarzenia
związane z odzyskaniem przez
Polskę Niepodległości.
Wybuch I wojny światowej 28 lipca
1914 r.
Był to dopiero początek
drogi. 16 listopada 1918 r. Piłsudski
jako Wódz Naczelny w depeszy skierowanej do rządów i państw notyfikował powstanie niepodległego,
odrodzonego Państwa Polskiego,
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. 17 listopada 1918 r.
w niedzielę odbyła się w Warszawie
ogromna manifestacja dla uczczeniaodzyskania niepodległości – „Pochód
narodowy”. Stolica spontanicznie
została udekorowana jak nigdy dotąd, zarówno gmachy, domy, całe
fasady budynków, witryny sklepów
i warsztatów rzemieślniczych były
przystrojone flagami, sztandarami
i godłami narodowymi. W pochodzie
wzięły udział władze państwowe,
władze miejskie, cechy, towarzystwa
naukowe, uczelnie, przedstawiciele
Wielkopolski i innych dzielnic Polski,
przedstawiciele Alzacji i Lotaryngii,
stronnictwa polityczne, orkiestry, ponad 110 organizacji, stowarzyszeń,
instytucji obywatelskich, dobroczynnych i religijnych oraz mieszkańcy
stolicy. Odezwa Komitetu obchodu
narodowego głosiła: „Polacy! 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!” Wchodzimy znowu, zespoleni po latach, do wielkiej
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rodziny narodów odradzającego się
świata. Wejdźmy dostojnie, zgodnie
i dumnie, jak narodowi Kościuszków
i Mickiewiczów przystało. Polacy!
Niech pochód narodowy w stolicy,
pochód o żywiołowej a spokojnej fali,
w dniu święta zjednoczenia, będzie
tym niepożytym wyrazem naszej jedności, powagi i mocy”.
18 listopada 1918 r. rozpoczyna pracę
pierwszy oficjalny rząd niepodległej
Polski pod przewodnictwem Jędrzeja
Moraczewskiego. 22 listopada 1918 r.
rząd przygotował ustawę o strukturze
państwa „Dekret o najwyższej władzy
reprezentacyjnej Republiki Polskiej”
zatwierdzoną przez Naczelnika
Piłsudskiego. Była to swego rodzaju
tymczasowa ustawa zasadnicza państwa polskiego. 23 listopada 1918 r.
Piłsudski podpisał dekret o wprowadzeniu 8-godzinnego dnia pracy
i o 46-godzinnym tygodniu pracy oraz
o stawkach za godziny nadliczbowe.
28 lipca 1918 r. Naczelnik Państwa
podpisał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”,
który między innymi dawał kobietom
(po ukończeniu 21 lat) czynne i bierne prawo wyborcze.
Granice odradzającej się Polski
stały w ogniu. Od 1 listopada 1918 r.
toczyły się, ogromnie krwawe i nierówne walki z wojskami ukraińskimi
o Lwów. Walczono o każdy dom,
o każdy skrawek ziemi. Dopiero odsiecz oddziałów Wojska Polskiego
22 listopada wyparła oddziały ukraińskie z miasta. W szeregach obrońców Lwowa 1/3 stanowiła młodzież
w wieku 12 – 17 lat „Orlęta Lwowskie”
i kobiety z Ochotniczej Legii Kobiet.
Lwów aż do końca kwietnia 1919
r. był atakowany przez siły ukraińskie. 27 grudnia 1918 r., po przybyciu dzień wcześniej do Poznania
Ignacego Paderewskiego, wybuchło powstanie w zaborze pruskim,
które ogarnęło całą Wielkopolskę.
Zakończyło się zwycięsko 16 lute-

go 1919 r. rozejmem, a Powstańcy
Wielkopolscy zostali uznani za żołnierzy wojsk Ententy. Efektem tego
jedynego zwycięskiego powstania
narodowego było przyłączenie do
Polski prawie całej Wielkopolski.
Zachodnie granice Polski zostały przypieczętowane Traktatem
Wersalskim 28 czerwca 1919r., który w imieniu rządu polskiego podpisali premier Ignacy Paderewski
i Roman Dmowski. Sprawę przyłączenia Górnego Śląska do Polski miał
rozstrzygnąć plebiscyt, który został
przez Niemców zmanipulowany. To
III Powstanie Śląskie, które wybuchło
nocą z 2 na 3 maja 1921 r., zadecydowało, że Rada Ambasadorów, nadzorująca
realizację ustaleń traktatu wersalskiego,
podjęła decyzję o przyłączeniu najbardziej uprzemysłowionej części Górnego
Śląska wraz z Katowicami do Polski.
Dopiero 20 czerwca 1922r. Górny
Śląsk znalazł się w granicach odrodzonej Polski. Najtrudniejsza sytuacja była na wschodnich granicach
Polski. Rosja bolszewicka, chcąc ratować zwycięstwo rewolucji październikowej, 3 marca 1918 r. w Brześciu
Litewskim podpisała separatystyczny traktat pokojowy z Niemcami
i Austro-Węgrami. Bolszewicy zgodzili się na warunki niemieckie –
traktat decydował o wycofaniu się
Rosji z wojny i zerwaniu sojuszu
z Ententą. Rosja bolszewicka do końca I wojny światowej współpracowała z Niemcami, co skutkowało wykluczeniem delegacji rosyjskiej z obrad paryskiej konferencji pokojowej
w 1919 r. Strony traktatu ustaliły linię
graniczną między Rosją bolszewicką
a okupacyjnymi wojskami niemieckimi i austro-węgierskimi. Zatem temat polskiej granicy i przywrócenia
dawnych ziem polskich na wschodzie
były otwarte. Było oczywiste, że trzeba będzie o nie walczyć, tym bardziej,
że Bolszewicy jednostronnie, już 13
listopada 1918 r. anulowali traktat
brzeski. To zmobilizowało do działań stronę polską. 19 marca 1919 r.
w Belwederze Piłsudski stwierdził:
„Pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem rzekomego dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do
samodzielnego życia. Nie oddamy ani
piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy,
by uszczuplano nasze granice, do których mamy prawo”. Już na przełomie
1918/1919 roku utworzona przez
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Lenina Armia Zachodnia rozpoczęła
operację uderzeniową pod kryptonimem „Cel Wisła”. Bolszewicy zajęli
Mińsk i Wilno i atakowali w kierunku
linii Niemna. Polska kontrofensywa
ruszyła w marcu 1919 r,. w kwietniu
1919 r. do walki włączyły się oddziały ArmiiWielkopolskiej. 20 kwietnia
1919 r. w Niedzielę Wielkanocną
zostało oswobodzone Wilno. 7 maja
1920 r. wojska polskie wspólnie
z oddziałami atamana Semena
Petlury zajęły Kijów. Ale radość nie
trwała długo. Jeszcze w maju 1920
r. Armia Czerwona rozpoczęła silne
kontrnatarcie i bardzo szybko armie
sowieckie znalazły się na przedpolach
Warszawy. Dowodzone przez Michała
Tuchaczewskiego wojska sowieckie
Frontu Zachodniego na głównym
kierunku uderzenia miały dwukrotną przewagę nad wojskami polskimi.
A jednak Bitwa Warszawska toczona w dniach 12 – 18 sierpnia 1920 r.,

określana „cudem nad Wisłą” i 18 najważniejszą bitwą świata, doprowadziła do rozbicia armii Tuchaczewskiego
i odepchnięcia jej resztek do granicy Prus Wschodnich i za Niemen.
Nacierająca na Lwów i Zamość Armia
Konna Siemiona Budionnego została
rozbita przez polskich kawalerzystów
31 sierpnia 1920 r. pod Komarowem.
Tuchaczewski przegrupował swoje
siły, ściągnął odwody i planował kolejną ofensywę, licząc że młode wojsko
polskie wyczerpało już swoje zasoby
i zdolność bojową. Przewidział to
Piłsudski i 20 września 1920 r. rozpoczęła się „operacja niemeńska”, która
znów zaskoczyła bolszewików. Walki
były jeszcze bardziej krwawe niż pod
Warszawą. Wojska Tuchaczewskiego
po raz kolejny zostały rozbite, a ich
odwrót był paniczną ucieczką. Bitwa
nad Niemnem pokazała jaką siłą militarną dysponuje odrodzona Polska,
przesądziła o ostatecznym zwycię-

stwie Polski, a Bolszewicy zrezygnowali z dalszych kampanii wojskowych
wobec naszego państwa. Podpisany
18 marca 1921 r w Rydze traktat pokojowy kończył wojnę polsko – bolszewicką i wyznaczał wschodnie granice II Rzeczpospolitej, które przetrwały do 17 września 1939 r.
Radość i duma z niepodległości odzyskiwanej od 11 listopada 1918 r. na
drodze dyplomatycznej i wywalczonej w krwawych bitwach i powstaniach stawała się faktem.
Był to dopiero początek drogi....
(cdn)
Leszek Skrzypczak
Zastępca Przew. Komitetu Obchodów
100-lecia Niepodległości

„Katyń..ocalić od zapomnienia”
15 września na nadarzyńskim rynku przy placu Poniatowskiego - w ramach
ogólopolskiej akcji „Katyń - ocalic
od zapomnienia” odbyła się uroczystość posadzenia Dębów Katyńskich.
W ten sposób uczczono pamięć
dwóch zamordowanych przez NKWD
mieszkańców Nadarzyna: mjr WP
Józefa Krasuckiego i aspiranta Policji
Franciszka Oloś.
W uroczytości wzięli udział m.in.
przedstawiciele rządu RP, władz samorządowych Powiatu Pruszkowskiego
i Gminy Nadarzyn oraz poczty sztandarowe z nadarzyńskiego Liceum i Szkoły
Podstawowej w Nadarzynie, a także
z
obu
gminnych
jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Obecni byli również - zawsze aktywnie uczestniczący
we wszystkich upamiętniajacych ważne
historyczne wydarzenia i bohaterów
walczących o wolnośc naszej Ojczyzny
- harcerze z nadarzyńskiego szczepu
WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem imprezy było SPGN.
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Katyń - ocalić od zapomnienia”jest ogólnopolską akcją, która ma na
celu uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócić ich
sylwetki zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci.
Każde kolejne, posadzone drzewko upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze i Charkowie. Pierwszy Dąb Pamięci na terenie naszej
gminy posadzony został w 2010 r. przy Szkole Podstawowej w Kostowcu.
Uhonorowano nim Wiktora Piętkę aspiranta Policji Państwowej, zamordowanego w Twerze.
Kolejne dwa posadzono przy pl. Poniatowskiego w Nadarzynie w 2015 roku.
Upamietniają one por. Zdzisława Krupkowskiego, zamordowanego w Katyniu
oraz asp. Bronisława Pobożego zamordowanego w Twerze.
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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 do dwóch osób 2-3 razy w tygodniu po
kilka godzin. Dni i godziny do uzgodnienia.
Tel. 511 069 550
Do wynajęcia dźwig koszowy, Tel. 514 175 350
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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Informacja o ofercie Punku Konsultacyjnego przy GKRPA
dla mieszkańców Gminy Nadarzyn
Informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42
(wejście od strony Ronda Armii Krajowej) dyżuruje:
Psycholog - w środy w godz. 17.00 - 19.00 i piątki w godz. 10.00 - 13.00
- zapisy w dniach przyjęć nr tel. (22) 729 82 74.
Terapeuta uzależnień / spec. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ mediator - piątki
w godz. 16.30 - 19.00
- zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
tel. (22) 739 73 20 lub (22) 729 81 85 w. 181.
Psychiatra - 1 x w miesiącu (środa w godz. 17.00 - 19.00)
- zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20.
Prawnik – 2 x w miesiącu (wtorki w godz.15.00-17.00)
- zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20.
Konsultacje udzielane są bezpłatnie.
Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Absolwent Politechniki Warszawskiej
udzieli korepetycji z matematyki i fizyki,
tel. 503 790 338
Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa,
z dojazdem do klienta.
Tel. 505 206 369

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

Zatrudnię kierowcę pomocy drogowej
(kat.C)

Tel. 504 471 365

ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży.
Korepetycje, kurs indywidualny
lub grupowy.
Młochów, tel. 510 390 693
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
7 (232) wrzesień 2018

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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Sprzedam działkę budowlaną w Urzucie, tel. 505 987 404
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
Z życia parafii...
Z radością informujemy, że
w sierpniu 2018 r. Sakrament
Chrztu przyjęli:

Hanna Sielewicz, Krystian Oloś,
Oliwia Szymańska, Tymon Sabak, Gabriela Talarek, Zuzanna
Reda, Jacek Salomon, Stanisław
Żuchowski, Antonina Żuchowska, Hanna Lewandowska, Antoni Żakowicz, Natalia Jakubiak,

Sakramentalny Związek Małżeński w sierpniu 2018 r. zawarły następujące osoby: Marek Łukojko

– Agata Kicińska, Piotr Łagowski –

Kamila Kolmaga, Stanisław Kurek
– Ewelina Krawczykowska, Rafał
Wojciechowski – Karolina Giżycka, Michał Kabat – Wioletta Szulik,
Przemysław Redlin – Sylwia Jóźwik,
Z przykrością informujemy, że
w sierpniu 2018 r. odeszli z naszej
Parafii: śp. Balbina Gajownik,
śp. Henryka Piotrowicz, śp. Natalia
Matusiak
Pamiętajmy w modlitwach
o zmarłych z naszych rodzin.

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

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

Kancelaria parafialna
codziennie w dni powszednie
czynna rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 17.30. Tel. 22 739 76 20

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

Otwarte Spotkania Czwartkowe
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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

Propozycje

Warner
A.:
Wściekły kucharz.
Cała
prawda o zdrowym jedzeniu i
modnych dietach
K o n i e c
z
dyktatem komosy i kaszy!
Dzięki książce
„Wściekły kucharz” nie dasz się już nabrać
na żadną żywieniową modę i zaczniesz jeść
normalnie. „Wściekły kucharz” to popularnonaukowe opracowanie największych
mód jedzeniowych napisane w wyjątkowo złośliwy sposób. Autor rozprawia się
w nim m.in. z olejem kokosowym, dietą
paleo czy superfoodsami. W swoich sądach opiera się na badaniach naukowych
i swoim biochemicznym wykształceniu.
Attenborough D.: Przygody młodego
przyrodnika
W 1954 roku
młody prezenter telewizyjny
David Attenborough otrzymał propozycję
życia – miał
podróżować po
całym świecie w
poszukiwaniu
rzadkich, trudno
osiągalnych zwierząt do kolekcji londyńskiego zoo oraz filmować swoje wyprawy
na potrzeby nowego programu telewizji
BBC. Książka „Przygody młodego przyrodnika”, napisana z właściwymi autorowi
dowcipem i urokiem, to nie tylko opowieść o niezwykłej przygodzie, lecz także o
człowieku, który nauczył nas kochać świat
przyrody.
Madejska M.: Aleja włókniarek
Szły do pracy, kiedy miały po kilkanaście
lat i od tego momentu rytm ich życia wyznaczał tykający zegarek, w takt którego
prządka musiała chodzić „jak koń w kieracie”, a całość żywota dzieliła się na trzy eta-

py: fabrykę, szpital, cmentarz. Nisko opłacane, wykorzystywane przez majstrów i
właścicieli, przedwcześnie postarzałe.
Dola łódzkich włókniarek stała się jednak siłą napędową zmian, spowodowała przewrót, wymuszając wprowadzanie
nowych przepisów i wywołując rewolucję obyczajową.
Underdown B.: Czarownice z Manningtree
Jest rok tysiąc sześćset czterdziesty
piąty. Młoda wdowa powraca do Manningtree, niewielkiej miejscowości w

hrabstwie Essex, gdzie się wychowała
i gdzie wciąż mieszka jej brat. Wkrótce odkrywa, że jej dawny dom przestał
być bezpiecznym miejscem. Matthew
się zmienił, a po okolicy krążą dziwne
plotki. Ludzie szepczą o czarach i wielkiej księdze, w której Mathew Hopkins
zapisuje nazwiska czarownic. Do czego
doprowadzi jego obsesja? Jakiego wyboru dokona Alice znalazłszy się w samym
sercu szatańskiego planu?
Beata Fedorko - Dyrektor 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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7 października 2018 r.

godz. 15.00 - Warsztaty filozoficzne
dla dzieci 5-7 lat
Temat dociekań: Filozofia, co to takiego?
Czy dzieci filozofują?

Mieszkał w Wiśle sum wąsaty, znakomity matematyk…
Wiersz Jana Brzechwy Sum zainspiruje uczestników do podjęcia dyskusji
na temat filozofii: Co to jest filozofia, i czy ma coś spólnego z wiedzą
i mądrością, a jeśli tak lub nie, to dlaczego? Skąd się wzięła? Jak rozumiemy
mądrość i wiedzę, czym są? Kto jest mądry? Po czym poznamy mądrego
człowieka? Jak można stać się mądrym, co daje nam wiedza? Czy można
być mądrym, nie posiadając żadnej wiedzy? Czy dzieci mogą być filozofami,
i dlaczego? Jakie mogą być skutki filozofowania?
Postaramy się w wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli
i sądów odpowiedzieć na te pytania, i na inne, które pojawią się w trakcie dyskusji.
Być może, że wyjaśnimy sobie słowa Sokratesa: Wiem, że nic nie wiem ...
Info dla Rodziców: Będziemy w dyskusji nawiązywać do arystotelesowej
definicji mądrości jako umiejętności odejmowania właściwych decyzji,
posiadając odpowiednią wiedzę oraz kształtowany charakter. Wiedza
w rozumieniu klasycznym jako zbiór prawd o otaczającym nas świecie,
teoretyczna (wiem, jak się śpiewa ) i praktyczna (umiem śpiewać). Utrwalimy
definicję klasyczną filozofii jako umiłowania mądrości. Postaramy się ułożyć
pytania filozoficzne i na nie odpowiedzieć.
Prowadzi Róża Stawieraj.
Wstęp wolny

7 października 2018 r.

godz. 16.00 –
z cyklu „Teatrzyk
w walizce” Teatr
Wariacja zaprasza
na:
„Brzydkie kaczątko”

Przedstawienie interaktywne z
wykorzystaniem muzyki z baletu „Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego. To
bajka o odmienności. Będą oczywiście, charakterystyczne dla Teatru Wariacja,
dowcipne sytuacje i dialogi oraz lalki z ogromnych pomponów i dekoracja
„jak z obrazów Chełmońskiego”.
Wstęp
5zł./dziecko
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Salon poezji K40
14 października
2018 r.
godz. 12:00

Aleksander
Puszkin

Eugeniusz Oniegin
Czytają: Daniel
Olbrychski i Zofia
Domalik, akompaniament
- Marcin Mazurek, śpiew Katarzyna Łochowska
Wstęp wolny

14 października
2018 r., o godz. 16:00
Z cyklu koncerty dla
dużych i małych,
zapraszamy na
koncert:
„Zacznijmy od Bacha”
Wykonawcy:
Jan Kohut – saksofon
Rafał Zason – fagot
Dorota Kohut – fortepian
W programie utwory J.S. Bacha,
S. Joplina, G. Millera, H.
Manciniego
Wstęp wolny
7 (232) wrzesień 2018
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„Małe zbrodnie małżeńskie”.
27.10.2018 r., godz. 17.00

Występują: Emilia KomarnickaKlynstra i Redbad KlynstraKomarnicki
Autor: Eric Emmanuel Schmitt
Przekład: Barbara Grzegorzewska
|
Reżyseria: Marek Pasieczny
Scenografia i kostiumy: Katarzyna
Stochalska Opracowanie muzyczne:
Marek Pasieczny Światło: Damian Pawella Fotografie: Marek
Twardowski Czas trwania: 75 minut.
Kiedy widzicie kobietę i mężczyznę w urzędzie stanu cywilnego, zastanówcie się,
które z nich stanie się mordercą – ostrzega Eric Emmanuel Schmitt, autor sztuki.
To jeden dzień z życia Lisy i Gellesa, małżeństwa z piętnastoletnim stażem. On –
dotknięty amnezją po wypadku, nic nie pamięta. Ona stara się odtworzyć jego życie.
Gelles jednak nie przyznaje się, że amnezja się cofnęła i, tak jak żona, stara się ugrać
swoje na udawanej utracie pamięci. Oboje więc kłamią i grają, by po latach odrodzić
własne małżeństwo. Emocjonująca historia o miłości i jej granicach, ze zbrodnią w tle.
Bilety: 30 zł. (karta mieszkańca), 35 zł.- normalny W sprzedaży od 15 października w
kasie NOK, od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00. W dniu
spektaklu sprzedaż od godziny 18.00. Rezerwacja internetowa na stronie
www.nok.pl od 15 października od godz. 12:00 do 24 października.
Spektakl Mazowieckiego Instytutu Kultury

Po spektaklu zapraszamy na wernisaż

„Stefan” – wystawa rysunku Ewy Kunkowskiej
(Dembe)
Nowy sezon w Galerii 51m2 otworzymy wystawą o intrygującym tytule
„Stefan”. Zobaczą Państwo szkice i rysunki przedstawiające jednego człowieka
– fotografa i ornitologa Stefana Kłosiewicza i poznają ciekawą historię ich
powstania. Autorką tych znakomitych warsztatowo, rysowanych żywiołową,
swobodną kreską prac jest Ewa Kunkowska (Dembe), absolwentka Wydziału
Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Podyplomowego
Studium Pedagogicznego przy tejże uczelni - malarka, storyboardzistka,
ilustratorka, copywriterka, konserwatorka i autorka fresków, projektantka
kostiumów do widowisk muzycznych, dekoratorka, pedagog i miłośniczka
przyrody. Na wernisaż zapraszamy 27 października o godzinie 18:30. Wstęp
Wolny! Wystawa będzie czynna do końca listopada.
Artystka o wystawie:Ze Stefanem Kłosiewiczem znamy się od pięciu lat. Stefan
jest fotografem, ornitologiem, miłośnikiem przyrody. Ja jestem malarką i prowadzę
warsztaty dla młodzieży w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Poznaliśmy
się na finisażu jednej z wystaw i przegadaliśmy o ptakach cały wieczór, grzejąc ręce
przy piecu. Po jakimś czasie zaproponowałam Stefanowi pozowanie na prowadzonych przeze mnie zajęciach, a on chętnie na to przystał. U nas rysuje nie tylko młodzież. Ja także często szkicuję modela, żeby uczeń zrozumiał i zobaczył to, czego nie
da się wytłumaczyć słowami. Po czasie nieświadomie nazbierałam sporą kolekcję
własnych prac, które powstały podczas zajęć. Na większości był ten sam model.
Wtedy zaczęłam tworzyć te szkice świadomie, żartując przy tym: ,,Stefan dokumentuje życie ptaków, a kto udokumentuje życie Stefana?’’.
Wystawa pod tytułem ,,Stefan’’ jest dokumentacją chwil z życia Stefana Kłosiewicza
- fotografa, ornitologa, miłośnika ptaków, prowadzoną na wzór dokumentacji, jaką
przez całe życie tworzy Stefan fotografując kosy, sikorki, wróble czy kwiczoły.
7 (232) wrzesień 2018

Ewa Kunkowska (Dembe)

ukończyła Wydział Malarstwa na
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
(w 1992 r. dyplom w pracowni prof. Jana
Tarasina, aneks w Pracowni problemów
malarstwa w architekturze i urbanistyce - Mirosława Duchowskiego) oraz
Podyplomowe Studium Pedagogiczne
przy ASP w Zakresie Kształcenia
Plastycznego. 14 lat prowadziła
Warsztaty rysunku i malarstwa w swoim atelier na Złotej, przygotowujące
do egzaminów na ASP, a od 1994 r. do
chwili obecnej naucza rysunku i malarstwa w Stołecznym Centrum Edukacji
Kulturalnej. Aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym i twórczym uprawiając i wystawiając malarstwo sztalugowe (kolejna wystawa jej malarstwa - 22
marca 2019 r., w Warszawie, w Galerii
Stara Prochownia), wykonując freski
(m.in. na kamienicach warszawskiej
Starówki przy ul. Krzywe Koło 12\14
i ul. Wąski Dunaj 3). Jest storyboardzistką, ilustratorką i copywriterką.
Miłośniczka ptaków, natury, przyrody.
Interesuje się mechanizmami zachodzącymi w mózgu podczas procesów
twórczych, nieustannie odkrywa.
Wystawy
2016 – Wernisaż kamienicy (konserwator
i autor fresków) Wąski Dunaj, Warszawa;
2013 – wystawa zbiorowa (malarstwo) –
„Art Blond Grupa - Portrety”, Warszawa;
2011 – wystawa indywidualna ,,Malarstwo’’– Galeria Projekt, Warszawa;
2010 – wystawa indywidualna – „Światło
odbite” (malarstwo) – Galeria Stara
Prochownia”, Warszawa; 2009 – wystawa indywidualna – „Światło”(malarstwo),
Studio Janusza Smyka w Łukowie; 2005
– wystawa zbiorowa „Warszawskie Targi
Sztuki” (malarstwo), Fabryka Norblina
w Warszawie; 2004 – wystawa indywidualna (malarstwo) - Galeria Jolanty
i Andrzeja Kupniewskich oraz Galeria
Projekt - Warszawa; 1999 – wystawa
zbiorowa „Z czterech stron” (malarstwo)
- Galeria Prezydenta M. St. Warszawa;
1995 – wystawa indywidualna (malarstwo)
- Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”,
Chlewiska; 1992 – scenariusz i reżyseria
filmu „Zamknięcie – tajemnica przestrzeni:; 1992 – prezentacja instalacji
„Zamknięcie – tajemnica przestrzeni”–
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski, Warszawa; 1991 – warsztaty
i wystawa zbiorowa - Nuertingen, RFN;
1989 – warsztaty i wystawa zbiorowa
„W sercu Europy”- Hochschule der
Kuenste (Berlin Zachodni).
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Salony poezji otwarte

23 września odbyła się inauguracja salonów poezji, które NOK organizuje
wspólnie ze Stowarzyszeniem K40. Od września raz w miesiącu, zawsze w niedzielę
o godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie z poezją i aktorstwem najwyższej próby.
Za dobór wykonawców i teksty odpowiada prezes Stowarzyszenia K40 aktorka
Ewa Telega. Pierwszy salon otworzyła wybitna aktorka Krystyna Janda, która
czytała miłosne wiersze Haliny Poświatowskiej. Była też przestrzeń dla piosenki
– kryształowym głosem śpiewała Katarzyna Łochowska przy akompaniamencie
Marcina Mazurka. Sądząc po reakcjach licznie przybyłej publiczności jest potrzeba
obcowania z poezją, wyciszenia, oderwania od codzienności i przeniesienia w świat
metafor. Potrzeba piękna!
Na końcu były oczywiście kwiaty, podziękowania, sesja zdjęciowa z gwiazdą i łzy
wzruszenia.

Zapraszamy na kolejny salon, który odbędzie się już
14 października, oczywiście o godz. 12.00

fot. M.Kołecka

Dwa filmy o rodzinie
W październiku pokażemy dwa krótkometrażowe filmy zrealizowane przez twórców związanych z gminą Nadarzyn. Oba
opowiadają o rodzinie, a mimo to są kompletnie do siebie niepodobne. Różnią się między sobą w najlepszym tego słowa
znaczeniu.
Pierwszym z nich jest „Też coś dla ciebie mam” przejmujący film fabularny, który niedawno miał premierę na festiwalu
w Gdyni. Jego twórcą jest Iwo Kondefer, do niedawna mieszkaniec Nadarzyna, autor krótkometrażowych fabuł
i dokumentów pokazywanych na festiwalach w kraju i za granicą, laureat wielu nagród, m.in. dwukrotny zdobywca Grand
Prix Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA, student reżyserii na WRiTv UŚ w Katowicach. Drugim
będzie bardzo ciekawy dokument Wojciecha Pietrzyka zrealizowany w ramach warsztatów filmowych w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury prowadzonych przez pierwszego z opisywanych twórców, czyli Iwo Kondefera. Film przedstawia
intymny obraz życia rodziny autora. Po projekcji tradycyjnie zapraszamy na spotkanie z reżyserami.

Przyjdźcie do nas 26 października o godzinie 19:00. WSTĘP WOLNY!
Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

SPORT

GLKS - sekcja tenisa stołowego

Dobry występ młodzików
w turnieju wojewódzkim!

Fot. arch. GLKS

7 września młodzicy z sekcji tenisa
stołowego GLKS rozpoczęli sezon
startem w Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym. Stawką był bezpośredni awans do Grand Prix Polski.
Adam Kostecki zdołał wywalczyć miejsce na podium. Młodszy o rok Filip
Frankowski ukończył zawody w przedziale 13-16. Startowało 48 chłopców
z całego Mazowsza. Wśród dziewczynek
Olga Zawadzka doszła do przedziału 5-8
a startowało 26 zawodniczek. O awans
nie musiała walczyć Dorotka Sass gdyż
dzięki punktom z zeszłego sezonu miała już wcześniej zagwarantowany udział
w turnieju krajowym. Gratulujemy i życzymy powodzenia w Pierwszym Grand
Prix Polski!

36

7 (232) wrzesień 2018

Wiadomości Nadarzyńskie

Pierwsza Liga
Kobiet - jesteśmy
liderem!!!
Po trzech kolejkach, zespół GLKS
II Nadarzyn jest na czele tabeli I ligi
kobiet! W dotychczas rozegranych
spotkaniach zdobyliśmy 5 punktów,
wygrywając na wyjazdach dwa razy
z zespołami z MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka oraz KS Galaxy
Białystok 6:4 oraz remisując z
zespołem Optima Polska Dojlidy
Białystok 5:5. Jak widać po wynikach
wszystkie nasze spotkania były
bardzo zacięte i w wielu przypadkach
o rezultacie spotkania decydowały
pojedyncze akcje. W tym roku gramy
w składzie: Ola Falarz, Wiktoria
Ziemkiewicz,
Ola
Dąbrowska,
Dominika Gilewska, Wera Bożek oraz
są planowane pojedyncze występy
naszych młodych zawodniczek Dorotki
Sass czy Olgi Zawadzkiej, oczywiście
w odpowiednich momentach tak by
powoli wdrażać naszą młodzież do
rozgrywek seniorskich.
Fot. arch. GLKS

Ekstraklasa Kobiet

Trzeciego
września
rozgrywki
Fot. arch. GLKS
zainaugurowała Ekstraklasa Kobiet.
Na początek w derbach Mazowsza
nasza drużyna pokonała zespół
SKTS Sochaczew 3:2. Świetne mecze
rozegrała Katarzyna Ślifirczyk,
zdobywczyni
dwóch
punktów.
Zwłaszcza cieszy zwycięstwo nad
reprezentantką Polski, Katarzyną
Grzybowską. Po bardzo zaciętym
pojedynku
nasza
zawodniczka
zwyciężyła
13:11
w
piątym
secie. Punktowała też Paulina
Krzysiek wygrywając z Aleksandrą
Wojtczak 3:0. Niestety w meczu
tym ponieśliśmy też sporą stratę
ponieważ poważnej kontuzji barku nabawiła się Klaudia Kusińska. Czeka ją
kilkutygodniowa przerwa w treningach.
Siódmego września, w drugim spotkaniu, drużyna GLKS Nadarzyn w
wyjazdowym meczu doznała porażki 1:3 z jednym z głównych pretendentów do
medali w sezonie 2018/19, LUKS Polmlek Lidzbark Warmiński. Jedyny punkt
zdobyła znów niezawodna Katarzyna Ślifirczyk pokonując po dramatycznym
spotkaniu 3:2 Darię Trigolos. Mimo świetnej gry, niestety przegranej 2:3
Pauliny Krzysiek z najlepszą zawodniczką poprzedniego sezonu Ma Wenting,
tego wieczoru nie udało się odnieść kolejnych zwycięstw i punkty zostały w
Lidzbarku. Przed drużyną ekstraklasy kolejne ważne mecze: 12.10,

piątek godzina 17.00 z Bebetto Częstochowa a 24.10, w środę o godzinie
16.00 spotkanie z Mistrzyniami Polski, KTS Tarnobrzeg w hali GOS przy
ul.Żółwińskiej 41. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy!

Na zdjęciu Katarzyna Ślifirczyk, czwarta zawodniczka w rankingu
indywidualnym Ekstraklasy.
Trener Piotr Napiórkowski

GLKS w Narodowym Programie
Rozwoju Tenisa Stołowego

Ten sezon jest wyjątkowo ciekawy.
Wszystkie zespoły w Pierwszej Lidze
mają bardzo równe składy i już
doszło do kilku niespodzianek, gdzie
faworyzowane zespoły przegrały
z beniaminkami rozgrywek. Wiemy
o tym, że kolejne spotkania dla nas
będą również bardzo trudne i naszym
zadaniem jest się odpowiednio do nich
przygotować. Oczywiście gratulacje
dla dziewczyn za te dotychczasowe
rozegrane mecze. Zapraszamy kibiców
na nasze kolejne spotkania!
Trener Piotr Napiórkowski
7 (232) wrzesień 2018

Trener Piotr Napiórkowski, koordynator sekcji tenisa stołowego GLKS podnosi
poprzeczkę! Dzięki jego staraniom nasza sekcja przystąpiła do Narodowego programu
Rozwoju Tenisa Stołowego. Wraz z trenerką Magdaleną Milczarek uczestniczą w serii
szkoleń aby dostosować działania sekcji do najwyższych polskich standardów. Oto
jego wrażenia po pierwszej części szkolenia. Narodowy Program Rozwoju Tenisa
Stołowego oparty na FUNdamentach trenera Jerzego Grycana (Integralny Tenis
Stołowy) jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polski Związek
Tenisa Stołowego. Gratulujemy autorom programu skuteczności w rozmowach
z Ministerstwem i trenerowi Piotrowi włączenia naszej sekcji do programu.
„Bardzo się cieszę, że udało mi się wygospodarować te 4 dni, żeby tutaj być i przeżyć
to wszystko.” - mówi trener Napiórkowski. „To jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie
bo program pojawił się dokładnie w tej chwili gdy pracowaliśmy nad poważnymi
zmianami w sekcji. Wiedza, ta pozyskana i ta odświeżona na warsztatach pomoże mi
zrobić kolejne kroki. Dużo się dowiedziałem, dużo mi się poukładało, będę to wdrażał.
Wiem, że w tym co będę robił potrzeba wiele systematyczności, spokoju i cierpliwości,
jest to niezbędne na każdym treningu, spotkaniu z zawodnikami i turniejach. Wiem, że
musimy wykonać u siebie dużą pracę trenerską, poukładać wszystko tak, żeby można
było później spokojnie pracować. Jak jest dobra atmosfera to pojawia się dobra praca,
każdy wie co ma robić, rozumiemy to, na co się umówiliśmy. A wtedy przychodzą
wyniki sportowe i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy”
Foto: http://integralnytenisstolowy.com
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
Wrzesień w sporcie młodzieżowym
to czas pierwszych startów po wakacyjnej przerwie. Jest to tym samym
czas pierwszych sprawdzianów oraz
początek rozliczenia tego jak przepracowano okres przygotowawczy.
Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy się chwalić, w sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn
dziewczęta razem z kadrą trenerską zrobiły kawał dobrej roboty.
Pierwsze turnieje zdecydowanie na plus!
Kadetki trenerki Anety Krzemińskiej
jak dotąd nie znalazły pogromczyń, otwierając w Nadarzynie sezon Ligi Kadetek MazowieckoWarszawskiego
Związku
Piłki
Siatkowej szybkim zwycięstwem

Trenerka Dominika Leśniewicz tak
podsumowała niedzielne zmagania:
„Dobrego złe początki”
Niedziela była kolejnym dniem siatkarskich zmagań. Młodziczki zagrały

ogólnopolski turniej „Witaj szkoło”
w Nadarzynie. Młodsze zawodniczki

wzmocnione trzema starszymi koleżankami zagrały ze sobą po raz pierwszy wspólnie w jednej drużynie.
Rzadko się zdarza, żeby mając do dyspozycji 14 zawodniczek wszystkie dziewczęta mogły wykazać się na boisku.
Po pierwszym przegranym secie na
boisku królowały już tylko nadarzynianki, które wygrały wszystkie pozostałe spotkania 2:0. Rodzi się pytanie,
czy starsze dziewczęta zdopingowały

38

Młodsze dziewczęta trenerki Ewy
Nowak dzień wcześniej w Otwartych
Mistrzostwach LZS w Piłce Siatkowej
Dziewcząt zajęły bardzo dobre trzecie miejsce. Kolejny raz zdobywając
sporą dawkę doświadczenia, a zespół
trenerki Dominiki wygrał całe zawody
Cieszy też podtrzymanie dobrej passy Mini-Siatkówki! Trener Grzegorz
Komendowski po przeprowadzce
do Nadarzyna już w swoim pierwszym turnieju pokazał że doskonale rozumie nadarzyńskie podejście
do siatkówki - głód zwycięstwa.
Jego zespół trójek wygrał dobrze obsadzony turniej w Płońsku.
Mamy nadzieję że kolejne wyzwania
sportowe dadzą naszym dziewczętom kolejne medale oraz jeszcze więcej satysfakcji z kolejnych zwycięstw.
Przypominamy, że cały czas prowadzimy zapisy do sekcji, a więc stale
zapraszamy wszystkie dziewczęta
które chcą rozpocząć swoją przygodę
z siatkówką.

Wszystkie informacje
dotyczące sekcji piłki
siatkowej dostępne są
na plakatach, u trenerów
podczas treningów oraz
na naszym profilu facebook.com/asglksnadarzyn/

Zwycięska drużyna z trenerką Dominiką Leśniewicz

3:0 nad LKS Wrzos Międzyborów,
a w kolejnym tygodniu zwyciężając
na wyjeździe 3:0 LEN Żyrardów.
Młodsze
dziewczęta
trenerki
Dominiki Leśniewicz grające jako
drugi zespół kadetek niestety swój
pierwszy mecz ligowy przegrały. Na
szczęście już w kolejny weekend szybko poprawiły sobie nastrój podczas
ogólnopolskiego turnieju organizowanego przez GLKS Nadarzyn przy
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
Dziewczęta miały okazję zagrać
z zawodniczkami w swoim wieku
i na siatce do jakiej są przyzwyczajone, czyli zawieszonej na wysokości 215 cm, a nie jak w kadetce
na 224cm. Grając w swojej nominalnej kategorii nie pozostawiły
swoim przeciwniczkom złudzeń.

Otwarte Mistrzostwa
LZS w Piłce Siatkowej

młodsze do gry czy młodzież chciała
dorównać bardziej doświadczonym
koleżankom? Jedno jest pewne turniej zakończył się dla nadarzynianek
dużym sukcesem. Przyjemnie było
patrzeć jak zawodniczki z zaangażowaniem przystępują do każdego meczu. Miło było też usłyszeć od byłego
trenera, a obecnego Wójta Dariusza
Zwolińskiego, że jest zaskoczony postępem w sztuce siatkarskiej dziewcząt.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom turnieju.
Do dziewcząt: „Nie zwalniajcie
tempa!”
Trenerka

Zapraszamy!

Rubrykę sekcji piłki siatkowej redaguje Damian Krzemiński
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V Memoriał Daniela
Kołakowskiego
i Filipa Wojcieszaka
W dniach 14-16 września odbył się
V Memoriał Daniela Kołakowskiego
i Filipa Wojcieszaka. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom, które wzięły udział w tym
turnieju, kibicom, którzy dopingowali swoje zespoły oraz wszystkim
osobom, dzięki którym to wydarzenie mogło już po raz piąty odbyć się
w Nadarzynie.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. GLKS Nadarzyn
2. MUKS Hutnik Warszawa
3. UKS Trójka Żyrardów Senior
4. KS Legion Legionowo
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Maciej Czemerys
z naszego zespołu - gratulujemy
Najlepiej punktującym zawodnikiem został Patryk Jasiński (Hutnik).
Wyróżnienie dla najmłodszego
zawodnika na turnieju otrzymał
Sebastian Konecki (GLKS).
Źródło: Fb sekcji piłki koszykowej GLKS 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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Wydarzyło się...

Narodowe Czytanie, 08.09.2018 r.
Fot. M. Kołecka

Gala Pereł Kultury, Nauki i Sztuki, 02.09.2018 r.

Salon Poezji - Krystyna Janda, 23.09.2018 r.

Fot. M. Kołecka

Dożynki 2018

Atrakcje dla dzieci

Jerzy Kryszak

NOK PĘD BAND

Pokazy udzielania pomocy przedmedycznej

