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Szanowni Państwo,
obiecane – wykonane. 13 sierpnia w Starej Wsi został oddany
do użytku oczekiwany głównie
przez młodzież pumptrack. Mam
nadzieję, że spełni oczekiwania
młodych Mieszkańców i będzie
służył dobrej zabawie. Nie zapomnijcie o kasku, ochraniaczach
i bezpieczeństwie! Tor, zrealizowany został przy udziale środków
z UE i Gminy Nadarzyn. Prosimy
uczestników, aby starali się poruszać tylko po asfaltowym torze
i nie rozjeżdżali skarp, na których
posiana została trawa. Przestrzegajcie regulaminu i pamiętajcie,
że pumptrack stanowi pierwszy
etap zagospodarowania tego terenu i ma WAM służyć przez wiele
kolejnych lat. Dbajcie o niego!
Wielokrotnie podkreślałem jak
ważną sprawą jest ekologia i szanowanie środowiska naturalnego.
Nie mamy wpływu na działania
rządu, ale możemy zmieniać siebie, swoje nawyki i dokonywać
świadomych wyborów. Zapowiadaliśmy, że ochronę naturalnego
środowiska, ograniczenie śmieci
zwłaszcza niedegradowalnych,
plastikowych butelek zaczniemy
od siebie. I stało się. W naszym
Urzędzie Gminy nie kupujemy już
wody, zwłaszcza w plastikowych
butelkach - używamy własnej
i staramy się nie pić z plastikowych kubków. Jest trzy razy bardziej: zdrowo, tanio i ekologicznie.
Wakacje dobiegają końca, zatem krótki „raport” z działań…
Na początek wspomniany już
pumptrack - został zakończony I etap zagospodarowania
terenów rekreacyjnych w Starej Wsi wartość około 280.000
złotych. II etap budowy kanalizacji w Rozalinie – koniec prac
październik tego roku – wartość
ponad 4 miliony złotych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Młochowie – zaangażowanie
prac wyprzedza harmonogram –
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wartość ponad 7 milionów złotych. Pierwszy etap budowy kanalizacji w miejscowości Urzut;
wartość inwestycji 11 milionów
złotych. Nawierzchnia kilkunastu ulic została utwardzona masą
bitumiczną z utwardzeniem powierzchownym emulsją, a także
zyskała oświetlenie uliczne.
Wartość zadania prawie 3 miliony złotych. Budowa kanalizacji
w ulicy Kolorowej – wartość
około 500.000 złotych. W gminnych placówkach oświatowych
zakończyły się intensywne prace
remontowo – konserwatorskie.
Koniec wakacji dotąd łączył się
ze świętem plonów. W tym
roku nie organizowaliśmy tradycyjnych Dożynek gminnych.
W ostatnich latach padało wiele stwierdzeń, że Dożynki „się
przejadły”, „że trzeba zmienić
formułę”, dlatego chętnie posłuchamy Państwa propozycji
i w przyszłości postaramy się
stworzyć dużą imprezę plenerową dla mieszkańców całej Gminy na miarę Państwa oczekiwań
i naszych możliwości. O formułę i oczekiwania pytaliśmy
w poprzednim numerze WN,
ankieta dostępna jest także na
stronie Urzędu Gminy Nadarzyn
w aktualnościach z lipca.
W wersji papierowej dostępna jest
w kancelarii UG na parterze. Zachęcam do wyrażania swojej opinii, przedstawiania swoich pomysłów. Efekty tych otwartych
konsultacji przedstawimy pod
koniec października.
Na zakończenie nieco historii.
23 lutego 2017 roku Urząd Gminy w Nadarzynie i Starostwo Powiatowe w Pruszkowie podpisało
porozumienie, na mocy którego
powołane do życia zostało trochę
na przekór anty - gminnym kręgom Liceum Ogólnokształcące
w Nadarzynie. Zakończyło one
trwające kilka miesięcy przepychanki pomiędzy ówczesną
władzą powiatową, a Komitetem

Inicjatywa dla LO w Nadarzynie
wspierającym nadarzyński samorząd w tej batalii. Na szczęście
determinacja wielu osób, w tym
nauczycieli, rodziców, władz
Gminy Nadarzyn, opozycyjnych
Radnych powiatowych oraz
mieszkańców Gminy była siłą,
przed którą Powiat musiał ostatecznie skapitulować. Przypomnę
tylko, że w ciągu 48 godzin wolontariusze zebrali ponad 3000
podpisów mieszkańców pod listą
poparcia za utworzeniem szkoły
średniej w Nadarzynie. Czy było
warto?
W pierwszym roku (2017/2018)
w nadarzyńskim LO otworzono
2 klasy z 44 uczniami na „pokładzie”. Rok później były już
trzy klasy. W trakcie tego naboru
szkoła utworzyła 6 oddziałów !!!!
dając szansę niemal 130 uczniom
kontynuowania nauki w Liceum.
Trzeba także jasno powiedzieć,
że nie wszyscy, którzy składali
papiery dostali się nadarzyńskiego LO.
Ostateczny „test” nauczyciele
i młodzież będą zdawać w trakcie
matur. Wierzę, że jedni i drudzy
dadzą radę.
Przy okazji rozpoczynającego
się nowego roku szkolnego za
uczniów oraz nauczycieli trzymam kciuki i życzę wielu sukcesów.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Inwestycje

Tereny rekreacyjne

W Starej Wsi zakończono budowę pumptracka
W Strzeniówce teren robót został
przekazany Wykonawcy. Termin
realizacji do dnia 30 października
2019 r.

Budowa oczyszczalni
ścieków w Młochowie

Prace prowadzone są w ramach
umowy pn. „Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub
turystycznej
w
miejscowości Stara Wieś” w ramach
poddziałania
19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na
lata 2014 – 2020

Drogi
Dzięki dobrej współpracy Gminy
Nadarzyn z Powiatem Pruszkowskim w najbliższym czasie rozpocznie się kolejna ważna inwestycja drogowa. Powiat Pruszkowski
podpisał umowę na projekt budowy ronda na skrzyżowaniu (DP
3101W ul. Platanowa i DP3103W
w Młochowie) w kierunku Parol,
Woli Krakowiańskiej i Krakowian,
co ma poprawić bezpieczeństwo.
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Remont y placówek
o ś w i a t o w yc h

Przedszkole w Nadarzynie

Kanalizacja

Szkoła Podstawowa w Kostowcu
W okresie wakacyjnym prowadzone były prace remontowe w placówkach oświatowych. W tym roku w Szkole
Podstawowej w Nadarzynie, w Kostowcu, w Woli Krakowiańskiej, w Ruścu oraz w przedszkolach w Wolicy
i w Nadarzynie.

Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT - kolejny etap”

Kontynuowana jest budowa kanalizacji w Rozalinie
obejmująca ulicę Młochowską (odcinek), Chmielną, Żytnią, Jagodową, Uroczą (odcinek), Migdałową, Przemysłowa (odcinek). Termin realizacji 30.10.2019 r.

Oświetlenie

Trwają prace związane z budową oświetlenia w Starej Wsi przy ul. Brackiej. Nowe lampy zaświecą się
również w najbliższym czasie przy ul. Rosy w Kajetanach - termin realizacji 30.11.2019 r.
W ostatnim czasie do świetlicy NOK w Rozalinie zakupiony został sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, projektor i ekran projekcyjny.

Projekt pn. „Parkuj i Jedź”
Widać już pierwsze postępy
prac na budowie P+R

Gmina Nadarzyn podpisała umowę z wykonawcą na
budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej – realizowanej w ramach ZIT. Nowa ścieżka powstanie w Urzucie na ul. Promyka oraz w Rozalinie na ul. Przemysłowej. Prace mają się zakończyć do 29 listopada 2019 r.
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT – kolejny etap: w Walendowie (trwają
prace związane z wycinką drzew.); w Nadarzynie (trwają prace projektowe); w Młochowie – Krakowianach
(teren budowy został przekazany Wykonawcy); w Starej Wsi: (trwają prace budowlane przy ul. Grodziskiej);
w Urzucie przy ul. Promyka: (czekamy na ukończenie
kanalizacji sanitarnej, następnie Wykonawca przystąpi
do realizacji tego odcinka).

Referat Inwestycji
08 (243) sierpień 2019
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Kolejna dotacja dla naszej Gminy
12 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn, Beata Olszewska przedstawiciel
UG Nadarzyn oraz z ramienia samorządu Mazowsza
Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego podpisali umowę dotyczącą kolejnej dotacji
dla naszej Gminy. W ramach programu Mazowieckiego
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych pozyskaliśmy 43 310 zł na modernizację pracowni
informatycznej w SP Nadarzyn (w ramach tego zadania
zakupionych zostanie 16 zestawów komputerowych,
drukarka laserowa oraz projektor multimedialny).
red.

Nowy Komendant Komisariatu
Policji w Nadarzynie
W środę 31 lipca w nadarzyńskim komisariacie odbyła
się uroczysta odprawa, w trakcie której Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Jerzy
Sztuc powołał na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie nadkomisarza Dariusza Jeża.
W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński oraz jego zastępca Janusz Rajkowski,
a także Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Nadarzynie p.o. komisarz Marcin Kwiatkowski, policjanci i pracownicy cywilni. (fot. KPP Pruszków)
red.

„Paszkowianka”
spotkanie z Mieszkańcami

Plany dotyczące budowy „Paszkowianki” sięgają kilkudziesięciu
lat. W Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Nadarzyn jest pozostawiony korytarz tej trasy. Istotne jest
aby w przypadku rozpoczęcia prac
budowlanych
„Paszkowianka”
traktowana była jako całość (etap
I i II) pomiędzy węzłami Pruszków na A2 i węzła Paszków na S8.
W poniedziałek 29 lipca w UG
w Nadarzynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działań
podjętych przez samorząd naszej
gminy w kwestii projektowania II
odcinka „Paszkowianki” od węzła
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Paszków na S8
do planowanego
węzła na drodze
wojewódzkiej 719
w Kaniach. W
spotkaniu wzięło udział ponad
50 osób.Władze Gminy Nadarzyn
stoją na stanowisku, że w związku
z planowanym rozpoczęciem prac
projektowych „Paszkowianki” na
odcinku od węzła Pruszków na A2
do DW 719 w Kaniach (z odgałęzieniem tej drogi do Brwinowa) należy
rozpocząć prace projektowe tego
odcinka do węzła Paszków na S8.
Wykonanie tylko pierwszego odcinka tej drogi spowodowałyby
znaczne zwiększenie ruchu szczególnie na ulicy Błońskiej i ulicy
Pruszkowskiej stanowiących najkrótszy łącznik między przyszłym
węzłem w Kaniach a węzłem S8
w Nadarzynie. To z kolei zakorko-

wałoby ruch w centrum Nadarzyna.
W trakcie procedowania będziemy
stali na stanowisku, że projekt powinien uwzględniać przebieg tej drogi
w maksymalnie możliwej odległości od siedzib ludzkich, a także z jak
najmniejszą ingerencją w zasoby
leśne. Parametry techniczne drogi
- liczba pasów ruchu będzie kwestią uzgodnień z inwestorem (Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) na etapie koncepcji.
Samorząd nadarzyński nie będzie
uchylał się od żadnych form współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, zarówno w zakresie: finansowym, koncepcyjnym,
czy ewentualnego badania prawdopodobnego natężenia ruchu.
red.
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75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
80. rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej
Łączy nas wspólna historia
coną wydarzeniom września 1939
roku.
1 sierpnia uczciliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rozpoczęły się od
wciągnięcia flagi Polski na maszt
stojący przed budynkiem Urzędu
Gminy Nadarzyn. W ramach oddania hołdu Powstańczej Warszawie o godzinie „W” - 17.00 zawyły
syreny. Na placu Poniatowskiego
odbył się apel przygotowany przez
Nadarzyński Szczep Wataha im.
Żołnierzy Wyklętych. Pamięć poległych zebrani uczcili minutą ciszy
następnie odśpiewali hymn narodowy. O godzinie 18:00 w kościele

Pomnik Obrońców Wybrzeża w Gdańsku na półwyspie Westerplatte
Tradycyjnie w naszej gminie staramy się upowszechniać i kultywować historię zarówno tę w skali
lokalnej jak i w wymiarze narodowym. 1 września o godzinie 12:00
w kaplicy na terenie parafii pod
wezwaniem św. Klemensa w Nadarzynie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej. Po Mszy św.
zostały złożone wiązanki przy obelisku poległych we wrześniu 1939
roku (kwatera wojenna). W godziWystawa o Powstaniu Warszawskim na pl. Poniatowskiego
nach 13:00-16:00 Mieszkańcy miepod wezwaniem św. Klemensa odstwa. Szczególne miejsce zajmują
li możliwość zwiedzenia Izby Trabyła się Msza św. w intencji ofiar
pamiątki, dokumenty i eksponaty
dycji mieszczącej się w budynku
powstania. Uroczystościom towaz okresu II Wojny Światowej.
OSP Nadarzyn. W Izbie zgromarzyszyła wystawa poświęcona poZ kolei na placu Poniatowskiego
dzone są nie tylko eksponaty zwiąwstaniu.
w Nadarzynie od 30 sierpnia możzane z historią działającej na tym
red.
na zapoznać się z wystawą poświęterenie straży pożarnej i harcer-

Podniesienie flagi państwowej na maszcie przed
Urzędem Gminy Nadarzyn z okazji 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
08 (243) sierpień 2019

1 sierpnia 2019 r. przedstawiciele samorządu
składają wieniec pod pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego w Nadarzynie
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Odpady poubojowe w Utracie
Pod mostem na rzece Utrata
(na drodze powiatowej z Młochowa do Krakowian) znaleziono
duże ilości zwierzęcych odpadów
poubojowych,
prawdopodobnie
z nielegalnego uboju. Powiadomiono Straż Gminną, Policję,
Powiatowy Inspektorat Wetery-

narii oraz firmę odbierającą padłe
zwierzęta. W środę 14 sierpnia, po
przeprowadzeniu kontroli przez
inspektorów
weterynaryjnych
oraz czynności dochodzeniowych przez funkcjonariuszy policji, odpady poubojowe zostały
usunięte i przekazane do zakładu

utylizacji – „Zbiornica Skórzec”
w Warszawie.
Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Urzędu
Gminy Nadarzyn o wyrzuconych
szczątkach zwierzęcych został poinformowany przez mieszkańca.
Trwa ustalanie osoby, która porzuciła odpady poubojowe.
red.

O Ś W I ATA

Awanse nauczycieli
W drugiej połowie lipca 2019
roku w Gminie Nadarzyn zostały
przeprowadzone postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uzyskanie
wyższego stopnia awansu zawodowego zmienia podstawę zatrudnienia poprzez mianowanie i przynosi
nauczycielom wiele korzyści, wynikających z Karty Nauczyciela.
Jednocześnie jest bardzo ważnym
osiągnięciem w karierze zawodowej
pedagogów i niesie ze sobą nowe
obowiązki.
Przed komisją egzaminacyjną sta-

Liceum Ogólnokształcące
w Nadarzynie im. Jana Pawła II
Nabór 2019/2020
Do 6 klas pierwszych zostało przyjętych 126 osób. Do klas pierwszych po szkole podstawowej przyjęto 69 osób, po gimnazjum 57.

nęło 8 nauczycieli z następujących
placówek oświatowych: Szkoła
Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie (3 nauczycieli), Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Nadarzynie
(1 nauczyciel), Szkoła Podstawowa
w Młochowie (1 nauczyciel), Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
(1 nauczyciel), Publiczne Przedszkole w Nadarzynie (1 nauczyciel),
Oddziały przedszkolne przy Szkole
Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Ruścu (1 nauczyciel)
Na ręce Wójta Gminy Nadarzyn,
Dariusza Zwolińskiego, nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie
i otrzymali Akty Nadania Stopnia
Awansu Zawodowego.
Wszystkim serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów zawodowych.
red.

red.
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Zapraszamy na galę
Pereł Kultury, Nauki i Sztuki
Szesnaście Pereł oraz pięć Super
Pereł przyznała w tym roku Kapituła konkursu. Chociaż niektóre
kandydatury były „bezsprzeczne”,
to obrady trwały długo, a dyskusja
była emocjonująca.
Wzorem ubiegłego roku zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej
gminy na galę Pereł Kultury, Nauki
i Sztuki gminy Nadarzyn. Uroczystość odbędzie się 8 września o godzinie 17:00 w sali widowiskowej
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Przyznając Perły chcemy uhonorować wybitnych Mieszkańców
naszej gminy oraz osoby działające w tutejszych instytucjach, które
mogą poszczycić się znaczącymi
osiągnięciami w dziedzinie Kultury, Nauki i Sztuki. Perły są nagrodą
dla osób, które w ciągu ostatnich lat
osiągnęły sukces, przyczyniły się
do promocji gminy w kraju lub na
świecie oraz działały na rzecz społeczności lokalnej.
W ubiegłym roku Super Perłami wyróżniliśmy ludzi wybitnych;
wspaniałą artystkę panią Irenę Santor, znakomitego naukowca prof.
Henryka Skarżyńskiego, cudownych pedagogów panią Barbarę
Syller i pana Włodzimierza Wencla
oraz rozsławiającą naszą gminę na
scenach niemal wszystkich kontynentów Orkiestrę OSP Nadarzyn.
W tym roku do grona Pereł i Super
Pereł dołączy 21 laureatek i laureatów.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do udziału
w uroczystości oraz spotkania z tegorocznymi „Perłami”.

red.

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

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji
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Czy i jak chcemy świętować? Wstępne wyniki ankiety

Pokazy laserów zamiast sztucznych ogni i świecka impreza
z potańcówką – takie oczekiwania
dominują w ankietach dotychczas
złożonych przez Mieszkańców gminy.
Dotąd otrzymaliśmy blisko 350
wypełnionych ankiet. Większość
drogą elektroniczną. Głosy i oczeki-

wania odpowiadających są dość różne. Od stwierdzeń, że „Dożynki to
piękna tradycja ludowa, a tradycje
i rzemiosła trochę umierają, więc je
kultywujmy.”, po zdania typu „nie
ma potrzeby na takie imprezy, szkoda pieniędzy. Pomysł ze sztucznymi
ogniami to średniowiecze.” Jednak
większość Mieszkańców oczekuje
„jakiejś” imprezy, raczej świeckiej
i niekoniecznie związanej z rolnictwem „Atrakcje dla małych dzieci i rodzin. Zadbanie w tym czasie
o mieszkańców, a nie święto sołtysów po raz 100…”. Wiele osób
zwraca uwagę na to, że dożynki
były odpowiednie gdy w gminie
było więcej rolników i uprawianych
przez nich pól. Podkreślają, że dla
młodych Mieszkańców gminy i „napływowych” dotychczasowa formuła była nieatrakcyjna: „Nadarzyn od
dawna proponuje zabawy tylko dla
wąskiej grupy odbiorców, tj. osób,
które mieszkają tu od lat, znają się
i lubią. Jednak do gminy stale napływają nowi mieszkańcy, a dla nich
oferta jest słaba - jeśli nie są to rolnicy ani osoby wierzące, to główne
punkty imprezy są dla nich kompletnie nieatrakcyjne. Podobnie zresztą
jak dla wielu osób młodych, które
stąd pochodzą. Mam wrażenie, że
dożynki to dosłownie skansen - bawią się starzy wyjadacze Nadarzyna
i okolic, a może warto jednak zrobić
imprezę dla wszystkich. Koncert tak! Kabaret - jak najbardziej. I nie
trzeba ściągać od razu z lekka przy-
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gasłych gwiazd, wystarczą mniej
znane, a chcące się wybić grupy, np.
kabaret Polefka z okolic. Świetną,
a zarazem tanią atrakcją byłyby zajęcia jogi w plenerze i inne, zachęcające do aktywności. Pokażcie, że
NOK coś robi! Coś dla mieszkańców, którzy mieszkają tu, wracają
po pracy i chcieliby coś tu porobić.
Dlaczego
nie organizujecie kina
plenerow e g o ?
W zasadzie i to
mogłoby
być
jednym
z punktów
programu
Dni Nadarzyna.
A propos:
skończcie z tą nazwą: „dożynki”...
Dni Nadarzyna brzmią bardziej neutralnie i normalnie.”
Mieszkańcy wypełniający ankietę oczekują, że „W Gminnych uroczystościach nie powinno być mszy
z uwagi na świeckość państwa. Osoby innych wyznań lub ateiści mogą
się źle czuć w przeciwnym razie”.
Większości respondentów spodobał
się pomysł „potańcówki na deskach”
– jednak zaznaczają, że w takim razie impreza powinna być bezalkoholowa. Zdecydowana większość
Mieszkańców jest za rezygnacją ze
sztucznych ogni. „Żadnych sztucznych ogni. Mój pies zawału dostanie za strachu, że strzelają, a ja że
w końcu dom mi się zapali. Każdego
roku wszystko spada na dach mojego domu i samochodu…” . Sporo
osób uważa, że podczas takiego
święta powinniśmy promować lokalnych artystów. Niemal połowa
domaga się występów aktualnych
gwiazd Disco
polo,
prawie
tyle samo osób
chce koncertów
rockowych.
Większość jest
zdecydowanie
za
występami kabaretów,
lecz jeśli chodzi o stały dotychczas punkt
programu
–
koncert OSP

Nadarzyn to otrzymaliśmy sporo
głosów negatywnych. Mieszkańcy
duży nacisk kładą na wspólną zabawę i integrację: „Ta impreza powinna łączyć mieszkańców gminy, jednocześnie stanowiąc promocję jej
wartości w postaci rzeczy wytwarzanych przez ludzi tu mieszkających oraz talentów dorosłych i dzieci tu mieszkających. Fajnie, jeśli
całość uświetni dobry kabaret na koniec. Warto postawić na całodzienną
imprezę podzieloną na części tematyczne np: rano targ i prezentacje
wyrobów rolniczych i rękodzieła,
potem warsztaty artystyczne (ceramika, malarstwo, śpiew, gra na
instrumentach), w międzyczasie
warsztaty dla dzieci (+ gry, konkursy, zabawy wspólne), występy
lokalnych grup np. muzycznych w
tle a na koniec wieczorem występ
jakiegoś kabaretu - pośmiejemy się
wszyscy i w dobrych humorach rozejdziemy się do domów.”
„Imprez o charakterze sportowym
jest całkiem sporo więc dla odmiany niech będzie bardziej uroczyście,
kulturalnie i wypoczynkowo. Przydałyby się jakieś konkursy/warsztaty integrujące społeczność/ sołectwa. Może niekoniecznie w formie
rywalizacji”.
Powoli z otrzymanych ankiet krystalizuje się obraz oczekiwań wobec
„następcy” dożynek gminnych.
Aby poznać Państwa preferencje
prosimy o udzielenie odpowiedzi na
kilka pytań (właściwą odpowiedź
proszę zaznaczyć w okienku). Formularz można wypełnić on-line na
stronie Urzędu Gminy Nadarzyn
Aktualności strona 2, w artykule
„Czy i jak chcemy świętować?” lub
w wersji papierowej i złożyć w Kancelarii na parterze Urzędu Gminy.
red.
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Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna
Nadarzyn
Biuro spółki ul. Mszczonowska 24
pokój 236 w budynku Urzędu
Gminy Nadarzyn
czynne w godzinach:
Pon. 10:00 – 17:00
Wt.-Czw. 9:00 – 15:00
Pt. 10:00 – 15:00
e-mail: gswm@nadarzyn.pl
tel. 22 729 – 81 – 72

Pani Monice Dołędze
składamy wyrazy głębokiego
współczucia
i słowa wsparcia po stracie

Taty
Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły
Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani Magdalenie Kwiatkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia w tych trudnych chwilach
z powodu śmierci

Taty
Składają koleżanki i koledzy z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie
08 (243) sierpień 2019

Pani Iwonie Nowaczek-Pielacha
wyrazy głębokiego współczucia i słowa
wsparcia w tych trudnych chwilach
po stracie

Mamy
Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
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Rajd rowerowy„Dobra Faza Księżyca”
Pierwsza edycja Dobrej Fazy
Księżyca już za nami! 21 sierpnia
o godzinie 21 ruszyliśmy w trasę
po Lesie Młochowskim i ulicami
Nadarzyna. Rajd miał długość 9,5
kilometra. Zaczynał się przy budynku GOSu na stadionie, a kończył
ogniskiem na Pastewniku.
Pierwsze kilometry po lesie to
piach, korzenie i kałuże. Zdarzyło
się, że czasem wśród śmiechu i rozmów ktoś mylił kierunek, ale dzięki troskliwemu czuwaniu innych
uczestników szybko wracał na trasę.
Widoczność zapewniały nam kamizelki i odblaski podarowane przez
Wójta Gminy Nadarzyn i Straż
Gminną, za co serdecznie dziękujemy - zależało nam, aby rajd promo-

wał dobre nawyki bezpieczeństwa
na drodze.
Przy ognisku znów rozmowy,
uśmiechy, spotkania, pieczenie kiełbasek. Brakowało chyba tylko gitary i śpiewu, co jest do nadrobienia

w kolejnych edycjach, w których też
złapiemy tak Dobrą Fazę Księżyca.
Liczba osób, która przybyła na
rajd zaskoczyła nas bardzo pozytywnie - było nas prawie 80 osób!
Cieszymy się, że udało nam się
zintegrować różne grupy wiekowe,
chociaż możemy mówić właściwie
o młodzieży, bo przecież liczy się
stan ducha. Na Pastewnik dotarliśmy w świetnych humorach.
Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Nadarzyn
pana Dariusza Zwolińskiego za
udostępnienie miejsca i wszelką
pomoc w organizacji, do Komendanta Straży Gminnej pana Adama
Piskorza i funkcjonariuszom za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie
rajdu oraz do pani Heleny Falkowskiej z Warszawskiej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych za
czuwanie w pogotowiu. Za wsparcie
dziękujemy również panu Marcinowi Rybickiemu i pani Małgorzacie
Sałagan-Zimny z nadarzyńskiego
GOSu. Całością organizacji rajdu
z ramienia Stowarzyszenia zajmowali się Karol Polański i Adrian
Krzemiński, którym należą się wielkie słowa uznania i gratulacje.

Stadion GOS w Nadarzynie

Stowarzyszenie ProAktywni powstało w Nadarzynie pod koniec
czerwca br. Jest pozarządową organizacją wspierającą potrzeby lokalnej społeczności, działającą dla
młodzieży i przez młodzież prowadzoną.

www.proaktywni.org.pl
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Stowarzyszenie młodzieży ProAktywni pisze książki!
W lipcu młodzież ze Stowarzyszenia ProAktywni podpisało ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania Nadarzyn – Raszyn –
Michałowice umowę na napisanie
dwóch publikacji o historii Nadarzyna.
Jedna z nich opowiadać będzie
o losach żołnierza niezłomnego Karola Łoniewskiego ps. „Lew”, mieszkańcu Nadarzyna, który w czasie
okupacji niemieckiej był członkiem
Szarych Szeregów i Armii Krajowej
w stopniu podporucznika. Walczył
z okupantem w Powstaniu warszawskim i został odznaczony Krzyżem
Walecznych. Po wojnie przystąpił
do podziemnej organizacji Ruch
Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość” – za tę działalność został stracony w 1948 roku z
wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach.

Książka wypełniona będzie wspomnieniami i garścią nowych faktów,
zilustrowana zdjęciami z życia Karola Łoniewskiego i historii walki
o jego pamięć.
Książka Gmina Nadarzyn w latach
1975-1989 na tle przemian ustrojowych w Polsce we wspomnieniach
uczestników tych wydarzeń to publikacja o najnowszej historii Nadarzyna. Znajdą się w niej wywiady
z przedstawicielami Opozycji Solidarnościowej. Dodatkowo gmina
Nadarzyn zostanie przedstawiona na
tle wydarzeń ogólnopolskich. Jednym z elementów publikacji będzie
charakterystyka materiałów archiwalnych, prasy z omawianego okresu oraz źródeł ikonograficznych.
Książka mimo naukowej obudowy
będzie przystępna dla czytelnika,
a przede wszystkim prezentować
będzie nieznaną historię regionu.

Obie publikacje będą dostępne
w styczniu. Trzymajcie kciuki – te
pozycje są absolutnie numer jeden
na Waszej liście książek do przeczytania na nowy rok.

Stowarzyszenie ProAktywni
Canoe Team Buliding
Ponieważ nic tak dobrze nie łączy jak wspólna przygoda, w ramach budowania pozytywnych relacji wybraliśmy się na spływ kajakowy rzeką Rawką. Nasz wypad
trwał trzy dni, podczas których pokonaliśmy około 20 kilometrów tej wymagającej rzeki. Dzisiaj niestraszne nam
już zwalone pnie, konary, ostre zakręty, czy mielizny.
Dla niektórych z nas był to początek kajakarskiej przygody, co szczególnie pierwszego dnia skutkowało dość
częstym obcowaniem z fauną i florą nabrzeżnego sitowia. Pogoda dopisała, humory tym bardziej. Nad naszym
bezpieczeństwem na wodzie czuwała pani ratownik ze
stołecznego WOPRu, której serdecznie dziękujemy za
wsparcie.
Dwuosobowe załogi mocno się ze sobą zżyły, a wspólne radosne przeżycia komentowane były przy wieczornych ogniskach. W suchych nareszcie ubraniach do
późnej nocy rozmawialiśmy o planach i pomysłach na
działanie Stowarzyszenia (przekonacie się wkrótce). Wybraliśmy się też na nocne podchody, które przysporzyły
nam nie mało emocji.
Trzeciego dnia, po odespaniu dwóch długich dni atrakcji, trzeba było jednak zwinąć namioty i zakończyć Canoe Team Building walcząc z wielką chęcią pozostania
w tych „pięknych i niepowtarzalnych okolicznościach
przyrody”.
Z wyprawy wróciliśmy bogatsi o nowe pomysły (na razie tajemnica), przyjaźnie (wystarczy spojrzeć na zdjęcia
na naszym funpagu), doświadczenia (szczególnie muzyczne) i umiejętności (np. do czego może służyć dziób
kajaka).
Serdecznie dziękujemy panu Wójtowi Gminy Nadarzyn Dariuszowi Zwolińskiemu oraz panu Pawłowi Kukulskiego za organizację transportu i przewóz.
08 (243) sierpień 2019
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Gminny Ośrodek Sportu

W zdrowym ciele zdrowy duch
G m i n n y
Ośrodek Sportu
w Nadarzynie
zaprasza
na
kolejną edycję
„Marszu
po
zdrowie”. Spotykamy się już po raz
VII na przygodzie nordic walking
dla aktywnych mieszkańców naszej
gminy.
Tym razem oprócz zdrowia fizycznego zadbamy również o Waszą
energię życiową. Warsztaty przepro-

wadzi lekarz medycyny, menedżer
biznesu i licencjonowany coach
z zakresu coachingu menagerskiego
w Collegium Civitas według programu akredytowanego przez ICF
Jacek Kopeć: „Jak dbać o siebie
i na co zwracać uwagę, co robić, czego nie robić, żeby mieć dobre życie
i zachować wysoki poziom energii życiowej w każdym wieku, do późnych lat starości.
Opowiem o ośmiu obszarach, które
mają znaczenie dla utrzymania sił
witalnych i poziomu
energii wewnętrznej.
Powiem jak radzić
sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami w życiu. Zrobimy też kilka ćwiczeń
podnoszących energię życiową i sesję
jogi śmiechu”.

„Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”
edycja 2019
Informujemy, że w Gminie Nadarzyn realizowany jest Program Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”edycja 2019.
W ramach umowy Gminie przekazane zostały środki
z Programu w łącznej kwocie 31 405,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż.
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508, z późn.zm.).
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Po wysiłku fizycznym i mentalnym
zapraszamy na posiłek regeneracyjny
i dobre rozmowy o planach i pomysłach na sportową przyszłość mieszkańców gminy Nadarzyn.
Małgorzata Sałagan - Zimny
Menadżer Sportu
Marcin Rybicki
Specjalista ds. Sportu
i Rekreacji

Ruszamy w sobotę 28 września
tradycyjnie autokarami spod
Urzędu Gminy Nadarzyn
o godz. 10.00
Będziemy podróżować
groblami „Mazur Mazowsza”
Wodna Osada Grzegorzewice
Marcin Rybicki
tel. 604 561 073
Zapisy przyjmujemy
do 20.09.2019 r.
Karta zgłoszeń, druk RODO
oraz regulamin (uprzejmie
prosimy o zapoznanie się)
dostępne
w Kancelarii UG Nadarzyn.

Usługa „Opieka wytchnieniowa”
edycja 2019
Informujemy, że w lipcu 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim
reprezentowanym przez panią Annę Olszewską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez pana Dariusza
Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie
wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019.
W ramach umowy Gminie Nadarzyn przekazane zostały środki z Programu w kwocie 16,800,00 złotych
z przeznaczeniem na realizację usług opieki wytchnieniowej dla: członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności.
Wkład własny Gminy Nadarzyn pokryty zostanie ze
środków własnych w kwocie 3360,00
złotych.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
INFORMUJE
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie
wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18
roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez
rodzinę.
Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl),
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS
od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście

WAŻNE !!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia
1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca
2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest
już wypłacane od 1 października 2019 roku).
Uwaga na wnioski złożone od dnia 1 października
2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od
miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego w wersji papierowej przyjmowane będą od
1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, pokój 133.
Terminy realizacji przyjętych wniosków
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze
dziecko !) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019
roku)
w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+
oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku.
(z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień
i październik 2019 roku)
w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+
oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku
(prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia
wniosku)
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz
wypłata następuje do dnia 31 stycznia 2020 (prawo do
500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31
stycznia 2020 roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata
następuje do ostatniego dnia lutego 2020 roku (prawo
do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju
133 od dnia 1 lipca 2019 r.
08 (243) sierpień 2019

ŚWIADCZENIE DOBRY START
Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl),
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS
od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl),
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS
od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

Renata Bajerska
Ewa Bańkowska
Paulina Dulewicz
Dział Świadczeń Rodzinnych

OGŁOSZENIE
W związku z realizacją Programu
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na okres od
1 września do 31 grudnia 2019
roku, na podstawie umowy-zlecenia, osobę do prowadzenia
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
Osoby zainteresowane zapraszamy
do siedziby GOPS w Nadarzynie,
ul. Mszczonowska 24, pok.127.
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KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących
tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy
przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny (parter, pokoje 108
i 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla
posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Nasi partnerzy (zniżki); KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę
Nadarzyniaka korzystające z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokoje nr. 108 i 107, parter) lub przesłać na adres e-mail;
karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczonych

przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny hala
główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2
pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr
1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 1 i 2

imienny

[zł]

dopłata
gminy

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

90
dniowy

N

330

130

U

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

Basen „KAPRY” w Pruszkowie; Bilety wstępu na pły-

walnię: poniedziałki – piątki
w godz.6.30 – 16.00; NORMALNY - 14 zł /godz.- cena po rabacie
11,- /godz. ULGOWY - 9 zł /godz.
- cena po rabacie 7,-/godz.
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Koszt pasażera

poniedziałki – piątki w godz. 16.00–
22.00 oraz w soboty, niedziele
i święta w godz.7.00 – 22.00; NORMALNY - 18 zł /godz. - cena po rabacie 14,-/godz. ULGOWY - 12 zł /
godz. - cena po rabacie 9,-/godz.

ZDROWIE i URODA:

Salon Urody; ul. Młochowska

137, Rozalin; 1 min = 1 zł solarium;
10% karnet na solarium. I założenie
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216
906

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

Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,

Kajetany. 10% ogólny zakres usług

Salon Fryzjerski Marzena, ul.

Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres
usług

Salon

Piękności

Eli,

ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5%
ogólny zakres usług.

Centrum Depilacji Laserowej;

ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10%
depilacja laserowa, 15% fotoodmładzanie,15% terapia trądziku.

USŁUGI:

WIDOK Z NIEBA, ul. Młochowska

50, Rozalin; tel. 506 907 807; 5 %
filmowanie z powietrza jakość 4k,
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k,
10 % sesje ślubne z powietrza, 5 %
usługi dronem. www.widokznieba.
pl

CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa instalacji gazowej

08 (243) sierpień 2019
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• Family Company D.R. Zak-

trzewscy Sp. z o.o.; ul. Zielonej

Łąki 34, 05-830 Nadarzyn. 8% na
usługi księgowe
KDT Sp. z o.o.; ul. Grodziska 7,
05-830 Stara Wieś. 8% na zakup
wiodących marek części samochodowych
Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1,
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
Catering bar Gemlik, ul.
Warszawska 1d, Nadarzyn, 5 %
zestawy obiadowe, 5 – 10 % imprezy
okolicznościowe .
PTU WLAN-TECH PLUS, ul.
Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10%
łącze internetowe 8/512; 8% łącze
internetowe 6/512.

•Serwis komputerowy Sławomir
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów
stacjonarnych 10%, serwis laptopów
5%.

•MajicDekoracje,Wykończenia,

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10% farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska
5,
Nadarzyn;
10%
usługi
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów;
www. admar-budownictwo.pl: tel.
791 559 291; 5% usługi remontowe,
7% usługi wykończeniowe.
•
Studio
Reklamowe, ul.
Kalinowa 1 Nadarzyn. 100 % nadzory
autorskie realizowanych projektów na
terenie Gminy Nadarzyn
• MG www.mg-rolety.pl;. al.
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka

Artystyczna

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończenio08 (243) sierpień 2019

we, budowa domów, prace ziemne
koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis oraz dostawa
sprzętu komputerowego; 10% systemy
monitoringu oraz systemy alarmowe.
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul.
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10%
naprawy mechaniczne, 5% części do
napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Katowicka 213, 05-830 Nadarzy; 20%
światłowodowe
internetowe przyłacze, 10% łącze
światłowodowe
100/200 Mbps,
10% łącze światłowodowe 200/200
Mbps, 15% łącze światłowodowe
300/300 Mbps
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

EDUKACJA:

• Szkoła Muzyczna „Animato”,

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia
muzyczne.

• Przedszkole Niepubliczne
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68,
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia
dodatkowe.
• Przedszkole Niepubliczne

7 Krasnoludków,

al. Kasztanowa 88, Młochów;
www.7krasnoludkow.edu.pl; tel.
517 070 777; 50%
wpisowe;
5%
czesne.
• Żłobek Happy,
ul. Komorowska
71,
Nadarzyn;
60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA I
SPORT:

MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany;
www.kajetany.medincus.pl;
www.
facebook.com/osrodek.medincus.
nadarzyn. 10 % hala sportowa: kręgle,
kort do Squash’a. kort tenis ziemny,
boisko piłka nożna, boisko siatkówka
i koszykówka. 10% Rekreacja na
powietrzu: jazda konna, boiska do

piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis
ziemny, boisko + sprzęt do gry w
minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy:
szkolenia/konferencje,
imprezy
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia
okolicznościowe, urodziny dla dzieci.
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie
dotyczy karnetów.

• Gminny Ludowy Klub Sportowy,
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS,
30% składki członkowskie 5% obozy
sportowe organizowane przez GLKS,
5% zakup sprzętu sportowego w firmach
będących partnerami technicznymi
GLKS.

• Gminny Ośrodek Sportu
Nadarzyn ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

30% wynajem obiektów sportowych;
50% wstęp na imprezy organizowane
przez GOS.

• Mazowiecki Klub Karate
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul.

Sitarskich 4; 10% treningi Karate
Kyokushin.

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10%
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną
osobę).
• Fundacja im. Borchardta,
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla
minimum 3 osób.

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy
WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny
„Perfect - Vision”,

Pl. Poniatowskiego 8,
Nadarzyn; 5% okulary
korekcyjne.

•
IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego 40a, Nadarzyn; 10
% herbaty; 5% kawy.
• „Klasyka” Centrum Mody; al.
Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.

•Artykuły Przemysłowe „Pawilon”

ul. Mszczonowska, Nadarzyn.
Referat Organizacyjny
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Jak „oswajali świat na Szlaku Tęczy” podopieczni
Stowarzyszenia wsparci przez Fundację PZU
Projekt „Oswajamy świat pokonując przeszkody”
Warsztaty terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością: „Oswajamy świat pokonując przeszkody”
współfinansowane przez Fundację
PZU a realizowane przez Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy w okresie
od 01-10-2018 r. do 21-06-2019 r.
okazały się być projektem nowatorskim, skierowanym do osób
w każdym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami.
Zarówno dzieci, jak i dorośli,
którzy są podopiecznymi Stowarzyszenia (są to osoby z różną niepełnosprawnością, całkowicie lub
częściowo niesamodzielne) potrzebują stałej i intensywnej rehabilitacji wielospecjalistycznej. Należy
podkreślić, że terapia takich osób
jest procesem ciągłym i zalecane
jest prowadzenie jej nieprzerwanie
przez możliwie długi czas. Dzięki
temu osoby te mogą nabyć umiejętności konieczne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, co jest niezwykle ważne
z perspektywy zarówno osoby niepełnosprawnej, jak i jej otoczenia
(rodziny, opiekunów, terapeutów).
Warto zaznaczyć, że stopień i szybkość nabywania ww. umiejętności
są uzależnione od indywidualnych
możliwości konkretnej osoby.
Systematyczna praca oraz zaangażowanie w terapię rodzin
i podopiecznych Stowarzyszenia
wskazuje na to, że konieczna jest
kontynuacja tego typu projektów.
Każda z osób niepełnosprawnych
wymaga całkowicie indywidualnego podejścia pod kątem neurologopedycznym, rozpoczynając od
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usprawniania umiejętności orofacjalnych, przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, kończąc na nauce
komunikacji (zarówno pozawerbalnej, jak i werbalnej).
Efekty uzyskiwane podczas trwania projektu udowodniły, że niezależnie od stopnia upośledzenia
oraz wieku podopiecznych Stowarzyszenia, zawsze jest nadzieja na
progres w zakresie codziennego
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, co również przekłada się
na lepsze funkcjonowanie całego
jej otoczenia. Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy podjęło się realizacji
tego zadania terapeutycznego dzięki
wsparciu finansowemu przez Fundację PZU. Napisaliśmy projekt
zatytułowany „Oswajamy świat
pokonując przeszkody” i otrzymaliśmy dotację w kwocie 50,000,00
PLN od Fundacji PZU na opłacenie terapeutów, prowadzących
zajęcia
terapeutyczno-rehabilitacyjne w projekcie. Projekt dedykowany był dla 16 podopiecznych
Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”
z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz ich rodzeństwa, wymagającego wsparcia.
W projekcie zajęcia z beneficjentami prowadzili: terapeuta sensomotoryki, psycholog, neurologopeda
i fizjoterapeuta. Projekt realizowany był przez 9 miesięcy.
Równolegle do tego projektu
prowadzone były warsztaty terapeutyczne dla rodziców i opiekunów pt.: „Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem”. Na tych
warsztatach terapeuci (terapeuta sensomotoryki i psycholog) pracowali
z rodzicami, pomagając
rodzicom zrozumieć
sposób
f u n k cjonowania
i potrzeby
ich dzieci
oraz
zwracali
szczeg ó l n ą

uwagę
na
naukę
relaksu
i uwalniania się od stresu.
Praca terapeutyczna z podopiecznymi i ich rodzinami przyniosła
pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu zarówno podopiecznych jak
i ich rodzin, szczególnie w zakresie funkcjonowania emocjonalnego
i podwyższenia samooceny. Potwierdziły to ankiety wypełnione
przez rodziców na zakończenie zadania. Niektórzy beneficjenci osiągnęli znaczny postęp w samodzielnym funkcjonowaniu i relacjach
społecznych.
Bardzo byśmy chcieli aby kolejne etapy tego projektu mogły być
realizowane, ponieważ wykonana
praca terapeutyczna ma prowadzić
do uzyskania największej możliwej
do osiągnięcia dla konkretnej osoby
samodzielności.

TERAPIA MA SŁUŻYĆ ŻYCIU
A NIE ZOSTAWAĆ
JEDYNIE TERAPIĄ.
Terapia jest pomostem pomiędzy
człowiekiem (naszym podopiecznym) a światem realnym.
Wskazane i zamierzone jest przejście do dalszych aktywności takich
jak drama, teatr, kształtowanie i rozwijanie u dzieci ich talentów i umiejętności, a nie pozostawanie jedynie
w szkolnych, warsztatowych wymaganiach. U dzieci starszych przejście w bardziej efektywny i radosny
sposób do przygotowania do życia
i do pracy.
Do realizacji tego celu potrzebujemy wsparcia finansowego, którego
szukamy intensywnie..

Autorzy:
Magdalena Olędzka
neurologopeda,
Magdalena Jeske Bodziony
terapeuta sensomotoryki
Krystyna Dąbrowska
prezes Stowarzyszenia
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Wakacje w GODM „Tęcza”
W pierwszym tygodniu wakacji
w Gminnym Ognisku Dziecięco Młodzieżowym „Tęcza” odbyły się
warsztaty letnie, w których uczestniczyło 26 wychowanków. Dzieci
i młodzież aktywnie uczestniczyła
w zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz licznych grach i zabawach
sportowych. Ponadto Ogniskowicze odbyli niezapomnianą podróż
w nieznany świat, a możliwe to było
dzięki zwiedzaniu Niewidzialnej
Wystawy. Niewidzialna Wystawa
to wyjątkowa interaktywna podróż
w niewidzialny świat, podczas której będziesz mógł wypróbować, jak
radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu,
dotyku, węchu. Na wystawie nasi
Przewodnicy – osoby niewidome
lub niedowidzące – poprowadzą Cię
w podróż, która zmieni Twoje życie.
Wystawa robi wrażenia na dużych i
małych. Po wystawie wychowankowie poszli do kina na seans w technologii 6 D.
Podczas warsztatów letnich zrealizowany został także program profilaktyczny dotyczący prawidłowej
komunikacji rówieśniczej (również
tej w mediach społecznościowych)
i wpływie na podejmowane decyzje.
W myśl zasady, że bezpieczeństwo to podstawa spędzania wolnego czasu, tradycyjnie odbyło
się spotkanie z przedstawicielami
Straży Gminnej i Komisariatu Policji w Nadarzynie. Rozmowa obejmowała szeroki wachlarz tematów
z zakresu bezpieczeństwa podczas
wakacji. Ochotnicza Straż Pożarna
w Młochowie przypomniała zasady udzielania pierwszej pomocy
i przygotowała zabawy sportowe dla
dzieci i młodzieży z Ogniska. Letnie
warsztaty zakończyły się grą terenową w Parku im. Janusza Grzyba
w Młochowie.
W dniach 1-5 lipca dzieci i młodzież z GODM Tęcza pojechała na
kolonie do Krynicy Zdrój. Program
zapewnił kolonistom wiele atrakcji
m.in.: zwiedzanie Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie oraz
udział w warsztatach Kamishibai.
Kamishibai oznacza teatr obrazkowy lub teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca
kreatywną planszę z obrazkami oraz
drewnianą skrzyneczkę; wyjazd na
Słowację - 2,5 godzinny spływ tra08 (243) sierpień 2019

twami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy, zwiedzanie Zamku
w Lubowni wraz z pokazem sokolników oraz obowiązkowo kąpiel wodna w termach Aqua City
Poprad; wycieczka do Zakopanego- Sanktuarium Matki Bożej na
Krzeptówkach, Cmentarz na Pękowym Brzysku, wjazd i zjazd kolejką linowo - terenową na Gubałówkę, spacer po Krupówkach i zakup
pamiątek; gra terenowa i warsztaty
w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Grupa pierwsza wzięła udział
w grze terenowej pt. „Od patyczka
do koniczka”. To gra kupiecka, przy
okazji której jej uczestnicy poznają
dawne wiejskie i małomiasteczkowe rzemiosła i zajęcia. Wszystko
rozgrywa się w atmosferze targowania się i negocjacji. Najważniejsze
jednak są tutaj dawne, teraz już zapominane umiejętności rzemieślnicze Natomiast grupa druga rozwiązywała zadania z gry terenowej pt.
„W partyzantce”. Uczestnicy tej gry
wcielają się w partyzantów i muszą
wykonać zadania umiejscowione

w realiach II wojny światowej: zdobywają żywność, pomoc medyczną
w pełnej konspiracji.
Dzieci i młodzież z Gminnego
Ogniska Dziecięco – Młodzieżowego Tęcza po raz kolejny zwiedziła przepiękne regiony Polski.
Z nowymi wrażeniami i doświadczeniami wrócili bezpiecznie do
domu. Wszyscy jednogłośnie uznali
wyjazd za udany.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Straży Gminnej oraz
Komisariatu Policji w Nadarzynie za prelekcję dot. bezpiecznych wakacji oraz Strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Młochowie za pokaz
udzielania pierwszej pomocy
i wspaniałe popołudnie pełne
atrakcji i zabaw sportowych.

Kadra GODM Tęcza

Projekt „Cztery pory roku
z seniorami”
Od 2 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Nadarzyn realizowany
jest nowy projekt Caritas „Cztery
Pory Roku z Seniorem”. Gminne
Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe „Tęcza” bierze czynny udział
w tym przedsięwzięciu. Wychowawcy wraz z wychowankami prężnie
działają jako wolontariusze biorąc
udział i pomagając w warsztatach,
przygotowaniu poczęstunku dla seniorów, w opiece i pomocy manual-

nej przy wykonywaniu prac. Projekt
senior obejmuje parafię Nadarzyn,
Kostowiec i Młochów. Głównym
założeniem projektu jest pomoc
w uaktywnieniu seniorów, którym
doskwiera
samotność,
którzy mają problemy z adaptacją w środowisku lub są
w jakikolwiek sposób osamotnieni.
Marzena Latoszek
koordynator projektu
z ramienia GODM „Tęcza”
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Bezpłatna kastracja
psów i kotów
z Kartą Nadarzyniaka
Z ogromną satysfakcją informujemy, że Dariusz Zwo- organizacjach i przytuliskach. Czy te zwierzęta zasłużyły
liński - wójt gminy Nadarzyn przeznaczył dodatkowe na cierpienie za kratami?
środki na kastracje zwierząt właścicielskich! I znów ruszamy z akcją całkowicie bezpłatnej kastracji oraz znaZ pewnością NIE.
kowania zwierząt właścicielskich w gminie Nadarzyn!
Zwierząt jest po prostu za dużo,
Dla mieszkańców Gminy Nadarzyn posiadających
a Ty masz bezpośredni na to wpływ.
Kartę Nadarzyniaka, zabiegi wykonywane są bezpłatNie rozmnażaj.
nie w lecznicach:

Centrum Weterynaryjne Marcin Szulc
przy ul. Warszawskiej 11 w Nadarzynie,
Przychodnia weterynaryjna Vetica
przy ul. Rolnej 103 w Kajetanach,
Przychodnia dla zwierząt Nadarzyn
przy ul. Mszczonowskiej 20 w Nadarzynie.
Przy kastracji obligatoryjnie zaczipujemy Państwa
zwierzaka.
Dla mieszkańców Gminy Nadarzyn, nieposiadających Karty Nadarzyniaka, koszty wykonania zabiegów z 50% dofinansowaniem Gminy, kształtują się
następująco: sterylizacja kotki - 125 zł,
		
kastracja kota - 70 zł,
		
sterylizacja suki do 10 kg - 150 zł,
		
sterylizacja suki 10-25 kg - 200 zł,
		
sterylizacja suki >25 kg - 250 zł,
		
kastracja psa do 10 kg - 100 zł,
		
kastracja psa 10-25 kg - 150 zł,
		
kastracja psa >25 kg - 200 zł.

Dlaczego warto wykastrować swojego psa i kota?
Kastracja to jedyna skuteczna metoda zapobiegania
bezdomności zwierząt. Każdy szczeniak czy kociak, który przyjdzie na świat, a któremu nie jesteś w stanie zapewnić opieki do końca życia, może powiększyć liczbę
bezdomnych zwierząt.
Odpowiedz sobie szczerze na pytania:
Czy jesteś w stanie kontrolować los każdego szczeniaka,
czy kociaka urodzonego przez Twoją suczkę czy kotkę?
Czy będziesz mieć pewność, że ludzie którym je
oddasz będą się nim zajmować przez całe życie?
Czy zagwarantujesz, że żadne z tych zwierząt, które urodzi Twoja suczka lub kotka nigdy nie trafi do schroniska,
na ulicę, że nie zostanie porzucone.
Oczywiście, że NIE.
Nie możesz mieć pewności, że nie stanie się bezdomnym zwierzęciem, które być może nigdy nie znajdzie
opiekuna.
1 suczka lub kotka tylko przez 10 lat swojego życia
może urodzić około 100 szczeniąt lub kociąt. Każde z
nich urodzi kolejne szczenięta lub kocięta, dla których
nie ma miejsca w schroniskach, nie mówiąc o prawdziwym domu.
W tej chwili na swoją szansę czeka w schroniskach ponad 100 000 zwierząt, kolejne 50 000 czeka w różnych
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O Superbohaterach
ratujących świat

Hania gotuje obiad i karmi nim dwie głodne sunie. Lubią gotowane, smaczne, ciepłe, każdy lubi - mówi.
Maks chodzi z psami po łące za domem i śmieje się - To
nie ja, to one wyprowadzają mnie na spacer. Kasia niesie
przerażone, schorowane ciałko - To kocurek. Wyleczę go,
oswoję i znajdę dobry dom. Pies, który spał pod krzakiem, zasypia otulony miękkim kocem od Grażyny.
Dzieci zrobiły lemoniadę i częstują nią sąsiadów, żeby
pomóc bezdomnym zwierzętom. Mieszkańcy Nadarzyna
organizują zbiórkę na zakup dwóch bud dla psów, którym zmarł opiekun. Może to nic, może niewiele, a jednak
zmienia wszystko. Dla kogoś, zmienia cały jego świat.
Hania, Maks, Kasia, Grażyna, dzieciaki, każdy z nich
jest czyimś Superbohaterem ratującym świat. Najfajniejsze jest to, że każdy z nas ma w sobie kogoś takiego.
Wystarczy drobny gest, by zrobić coś wielkiego, ważnego. Okazuje się, że nasza gmina ma prawdopodobnie największe w całej Polsce zagęszczenie Superbohaterów na
kilometr kwadratowy. Dzięki temu, coraz więcej z nich
nie działa już samotnie. Zrzeszają się w grupy i razem
robią wielkie rzeczy!

Ostatnio dwójka takich Superbohaterów odwiedziła
Straż Gminną w Nadarzynie. Chcieliśmy im podziękować. Cudowni chłopcy, wielcy sercem i duchem, dzięki
którym trzy bezdomne psy znalazły kochające domy.
Jeśli więc chcesz stanąć do walki w ich obronie, a nie
bardzo wiesz od czego zacząć, czekamy właśnie na Ciebie.
Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska
SG Nadarzyn

08 (243) sierpień 2019

Wiadomości Nadarzyńskie

BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
6.07.2019 r.
Wyjazd zastępu do pożaru budynku przy ulicy Głównej. Po dojeździe
na miejsce i sprawdzeniu terenu nie
stwierdzono zagrożenia. Powodem
zgłoszenia mogły być lampy grzewcze przed budynkiem. Na miejscu
obecna Policja. Działania prowadzone w godzinach nocnych.
11.07.2019 r.
Udział zastępu w ćwiczeniach na
terenie firmy L’Oreal w Kaniach.
Założenie obejmowało pożar zbiorników znajdujących się na terenie
hali produkcyjnej, udzielenie pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Na miejscu obecne
jednostki straży pożarnej z powiatu
Pruszkowskiego. Działania prowadzone w południe.
13.07.2019 r.
Wyjazd zastępu do dymiącej sterty kory na drodze serwisowej na
wysokości Nadarzyna. Nasze działania polegały na rozgarnięciu sterty
oraz sprawdzeniu jej kamerą termowizyjną. Na miejscu obecna Policja.
Działania prowadzone w godzinach
nocnych.
16.07.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków dachowania samochodu osobowego przy wjeździe do Starą Wieś.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu akumulatora w rozbitym aucie,
wprowadzenie ruchu wahadłowego
oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej czterem osobom poszkodowanym. Na miejscu obecne dwa
zastępy PSP Pruszków, dwa radiowozy WRD Pruszków, dwie karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Działania prowadzone w godzinach
porannych.
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18.07.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na trasie S8 w Kostowcu. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu akumulatorów oraz uprzątnięciu jezdni
z rozbitych plastików. Na miejscu
obecne OSP Młochów, Policja
WRD Grodzisk Mazowiecki oraz
WRD Pruszków. Działania prowadzone w południe.
19.07.2019 r.
Wyjazd zastępu do Strzeniówki
do pomocy Policji w oświetleniu
terenu. Nasze działania polegały na
oświetleniu fragmentu lasu, podczas prac technika oraz prokuratora.
Działania prowadzone w godzinach
nocnych.
Po powrocie do jednostki zostaliśmy przekierowani do Sękocina,
aby pomóc ratownikom przetransportować osobę poszkodowaną
z mieszkania do karetki.

20.07.2019 r.
Wyjazd zastępu do zadymienia
na terenie firmy w Żabiej Woli. Podczas dojazdy na miejsce zostaliśmy
jednak zawróceni do jednostki, gdyż
na miejsce dojechało PSP Grodzisk
Mazowiecki, które przejęło dowodzenie. Na miejscu obecne byłyOSP
Młochów, OSP Żelechów oraz PSP
Grodzisk Mazowiecki. Działania
prowadzone w godzinach nocnych.
30.07.2019 r.
W godzinach porannych zastęp
brał udział w usunięciu skutków
wypadku lawety do przewozu maszyn budowlanych na trasie S8 na
wysokości węzła Młochów. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
pierwszej pomocy jednej osobie
poszkodowanej. Na miejscu obecne były trzy zastępy PSP Pruszków,
Policja WRD Pruszków, Pogotowie
Ratunkowe oraz Służba Drogowa.
(fot. poniżej)

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Wynajmę samodzielną kawalerkę (pokój, łazienka, kuchnia)
w Nadarzynie lub najbliższej okolicy.
Tel. 510 415 982
Sprzedam dom w Nadarzynie ok. 170 m kw., działka 600 m
kw.+ droga dojazdowa prywatna ślepa – ok.200 m kw.
Telefon: 511 289 481
Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni
elektromechanika, mechanika,
oraz pomoc mechanika. tel.602 765 845
Profesjonalna opieka medyczna nad osobą, chorą, niesamodzielną, niepełnosprawną.
Tel. 663 666 822
Pracownia protetyczna w Nadarzynie,
ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219
Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa;
tel. 506 980 271

Anteny TV
montaż, ustawianie, naprawy, serwis.
tel. 883 997 800
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ARCZI REMONTY.
Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie,
szpachlowanie, panele, listwy wykończeniowe.
Bardzo konkurencyjne stawki.
Tel. 693 138 244
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace
porządkowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza
kanalizacyjne od budynku do studzienki. Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481
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Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie.
Poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511-069-550

Angielski dla dzieci i młodzieży – korepetycje,
kurs indywidualny lub grupowy.
Korepetytor z wieloletnim doświadczeniem.
Młochów, tel. 510 390 693

08 (243) sierpień 2019
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Przemoc i oferta pomocowa
Oferta Punktu Konsultacyjnego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej
Dyżury stałe
Specjalista

Stałe dni
konsultacji

Godzina

Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

wtorki

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
16.15 - 18.00
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.00
10.00 - 13.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74

12.00 - 16.00

W Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym Tęcza
(pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

Prawnik

Czym jest procedura
„niebieskiej karty” ?
Konsultacje indywidualne
Prawne konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie Pogotowia. Zapisy na konsultacje
w poradni prawnej prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824
25 01.
Prawnicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” udzielają porad przez telefon, w czasie spotkań indywidualnych oraz
poprzez e-mail. Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc m.in.
w zapoznaniu się z przysługującymi prawami, znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych czy
08 (243) sierpień 2019

czwartki

piątki

wtorki

16.00 - 19.30

Od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
pon.9.00-17.00

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
pon.9.00-17.00

napisaniu odpowiedniego pisma do
sądu, instytucji czy urzędu.
Dyżur prawny w ramach
Poradni Telefonicznej
„Niebieskiej Linii”
Infolinia przeznaczona jest dla
wszystkich osób pokrzywdzonych
przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
Listowne porady prawne
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13 02−121 Warszawa.

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

Porady prawne przez e-mail
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: prawnicy@
niebieskalinia.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne
jest włączenie obsługi JavaScript.

Numer Poradni
Telefonicznej
(22) 668 70 00
Działalność Poradni Telefonicznej dofinansowana jest ze środków
kampanii Avon kontra Przemoc.
Źródło:
http://www.niebieskalinia.pl/6169-szukasz-pomocy-prawnej.

Porady udzielane są
bezpłatnie.
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

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

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

308. Warszawska Pielgrzymka Piesza
Refleksje nadarzyńskiego pątnika
W tym roku grupa pątników z Nadarzyna, z parafialnym proporczykiem, pielgrzymowała w ramach 11 Grupy 308 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej do Matki
Bożej na Jasną Górę. Pielgrzymka nasza,
zwana również paulińską, jest określana
mianem „pielgrzymki matki”, ponieważ
z niej wyrastały inne pielgrzymki w naszej
Ojczyźnie. Nie jest najstarsza, ale jej fenomenem jest to, że od 1711 roku odbywa się
w sposób ciągły. To nieprawdopodobne,
ale pielgrzymi wyruszali na pątniczy szlak
także w okresie zaborów, wojen oraz zniewolenia komunistycznego.
W tym roku pielgrzymowaliśmy z mottem: JASNOGÓRSKA MATKA ŻYCIA, w intencji
beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz w intencji dziękczynnej w roku
40-lecia pierwszej pielgrzymki Św. Jana Pawła II do
Polski. Modlitwami obejmowaliśmy także planowane na
8 grudnia 2019r. ustanowienie kościoła pw. Św. Ducha
Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.
Dla Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego Jana Pawła II,
Jasnogórskie sanktuarium było szczególnym miejscem,
z którym wiązali zawierzenie Bogu przez Maryję życia
osobistego oraz życia Kościoła i Polskiego Narodu.
W czasie swojego duszpasterskiego posługiwania
Prymas Tysiąclecia wiernie towarzyszył warszawskim
pątnikom – błogosławił wychodzącym ze stolicy i witał
wchodzących na Jasną Górę. W trudnych latach 60-tych,
w czasie wzmożonej konfrontacji z władzą komunistycz-
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ną, z uznaniem mówił: „na Pielgrzymach nigdy się nie
zawiodłem”. Kard. Stefan Wyszyński bronił życia, uczył
jak życie szanować i tego jak żyć. W odniesieniu do Matki Bożej – ten duchowy Ojciec naszego Narodu – często
używał tytułu MATKA ŻYCIA. Określenie to jest szczególnie wymowne w odniesieniu do miejsca, z którego
każdego 6 sierpnia wyrusza WPP. W paulińskim kościele św. Ducha zapoczątkowana została bowiem Duchowa
Adopcja Dziecka Poczętego – dzieło ochraniania modlitwą i podejmowaną ofiarą życia nienarodzonych dzieci,
z ufnością zawierzanych Matce Najświętszej. Apostolstwo to żywotnie rozwija się od ponad 30 lat w Polsce
i poza granicami kraju ratując życie wielu poczętym
i zagrożonym aborcją dzieciom. To właśnie w czasie pielgrzymki na Jasna Górę pielgrzymi najczęściej podejmują
trud tego zobowiązania.
08 (243) sierpień 2019
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Z kolei papież Polak był wielkim czcicielem Matki Bożej. Swoją maryjność wyrażał w dewizie TOTUS
TUUS, dlatego w tym roku szczególnym odniesieniem
dla naszego pielgrzymowania była 40-rocznica pierwszej
pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. To właśnie
wówczas papież powiedział, że ”jeśli chcemy usłyszeć,
jak bije serce narodu, to możemy usłyszeć je właśnie
w tym miejscu, na Jasnej Górze”. To nauczanie papieża
było również obecne w konferencjach głoszonych w naszej grupie.

Wobec pojawiających się w ostatnim czasie aktów profanacji symboli religijnych, Eucharystii i Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, ataków na nauczanie katolickie, na księży, zakonników i siostry zakonne warszawscy
pielgrzymi odpowiedzieli żarliwą modlitwą wynagradzającą i pokutą. Tak wyraziliśmy łączność nas, ludzi wierzących w obronie tych wartości, za które nasi ojcowie
oddawali życie.
W odniesieniu do hasła pielgrzymki, można powiedzieć
za jej przewodnikiem o. Markiem Tomczykiem (była to
jego ostatnia posługa jako kierownika WPP), że „nie ma
innej drogi, jak droga życia. Mówiąc o życiu myślimy szeroko, o wszystkich”. Hasło to – jak zaznaczył kardynał
Kazimierz Nycz metropolita warszawski – „wyraża troskę o godność człowieka i życie, które zaczyna się pod
sercem matki oraz życia człowieka starego i ciężko chorego”.
Z kolei św.p. Prymas Wyszyński mówił, że
”w szpitalach, domach opieki, wszyscy wołają: ratujcie
moje życie”.
Z tematem pielgrzymki były związane również codzienne konferencje, których tematem przewodnim były
cytowane z Jasnogórskiej Księgi Cudów fakty cudownych interwencji Matki Bożej Jasnogórskiej związane
z poczęciem nowego życia w przypadkach niemożliwych
z medycznego punktu widzenia, także cudownych uzdrowień lub wręcz wskrzeszeń nowo narodzonych dzieci. Te
wszystkie autentyczne historie pokazują, jak ważną jest
postawa cierpliwego i wiernego trwania na modlitwie do
naszej Jasnogórskiej Pani, powierzenie jej wszystkich naszych spraw z głęboką wiarą, że jest Ona najlepszą, najwierniejszą orędowniczką nas wszystkich do Boga.
Myślę, jestem przekonany, że większość z nas wyruszyła z tym przeświadczeniem niosąc własne intencje do
naszej Matki, bo podjęty ze szczerą intencją trud pielgrzymowania daje piękne owoce działania Bożej Miłości. Bóg doskonale wie, że każdy z nas idzie, i wie dlaczego idzie i obdarza każdego szczególnymi łaskami. Nie
bez powodu ludzie, którzy pozostają w domach, proszą
08 (243) sierpień 2019

pielgrzymów o modlitwę. Powszechne przekonanie, że
pielgrzym może wiele u Boga „załatwić” poprzez orędownictwo Matki Bożej nie bierze się z powietrza. Dowodem są między innymi świadectwa usłyszane w czasie
konferencji jak i świadectwa, którymi dzielili się idący
pątnicy. W naszej codziennej modlitwie Grupy 11 obecne
były również intencje wszystkich nadarzyńskich parafian,
szczególnie tych, którzy prosili nas o modlitwę składając
pisemnie lub ustne prośby. Wszystkie zostały omodlone
na pielgrzymim szlaku i na koniec złożone do księgi intencji na Jasnej Górze do omodlenia przez ojców paulinów.
Podobnie modlitwa o wyniesienie na ołtarze
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego towarzyszyła pątnikom w ciągu każdego z dziewięciu dni drogi do Częstochowy. Wszystko
po to by dla naszego jak i młodego pokolenia był on przewodnikiem. Żebyśmy jako ci,
którzy jesteśmy w niego wpatrzeni, którzy
przypominamy zwłaszcza młodym, jego życie, dzieło, jego pasterskie działanie, potrafili
otworzyć się na ten przykład i w swoim życiu
wcielać to, czego On uczył. Przypominam, że
nauki Prymasa Tysiąclecia były między innymi tematem konferencji na 307 WPP – może
warto do nich sięgnąć.
Jak powiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu św. Pawła I Pustelnika.
„Żyjemy w niełatwych czasach, w których nasza wiara
i wierność Bogu oraz Kościołowi jest wystawiana na
wiele niebagatelnych prób. Niech to zawierzanie Prymasa Tysiąclecia, któremu przyszło także walczyć o wiarę
i Kościół w innym trudnym okresie, nawet za cenę uwięzienia, będzie dla każdego z nas zachętą i inspiracją, aby
na doświadczenia, które w nas uderzają, także odpowiedzieć bezgranicznym zawierzeniem się Bogu poprzez oddanie się Maryi z Jasnej Góry”.
Kończąc tę refleksję przywołam słowa kard. Kazimierza Nycza z porannej mszy w dniu 06.08.2019 r. ”Pielgrzymka to ważny znak życia Kościoła i wiary, a świadectwo pątników potrzebne jest Kościołowi, by mógł otwierać
ludzkie serca na Jezusa Chrystusa. – Bez niego nie można
do końca zrozumieć człowieka i przeżyć wolności i godności swojego życia” – mówił metropolita warszawski
nawiązując do inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.
Odnosząc się do kwestii społecznych i sporów w polskim społeczeństwie kard. Nycz stwierdził, iż „za dużo
mamy recept dla innych, a za mało zaczynamy od siebie”. Brakuje codziennego praktykowania miłości bliźniego i zdolności przebaczenia człowiekowi, spotykanego
w codziennym życiu”. zaapelował „Zaczynajmy od siebie
i wpatrujmy się w Ewangelię!”.
„Każda pielgrzymka jest obrazem naszego życiowego
pielgrzymowania, bardzo ważne jest, aby człowiek wiedział skąd wyrasta, jaki jest jego początek i w zabieganiu
dzisiejszego świata miał jasny cel dokąd zmierza, jaki jest
kres życia”.
Kard. Nycz zachęcał pątników, by ”po powrocie
z Jasnej Góry dawali świadectwo wiary w swoich rodzinach, miejscach pracy a przede wszystkim w pełnym
przebaczenia i miłości przeżywaniu każdego dnia i każdej
godziny życia”.

Pozdrawiam i zapraszam za rok na 309 WPP
Brat Ryszard
pielgrzym z Nadarzyna
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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:
Ormsby E.: Darknet
Handel bronią
i
narkotykami.
Płatni
zabójcy,
których wynajmiesz
jednym
kliknięciem.
Dziecięca pornografia i owiane
legendą Red Roomy. Kryptowaluty,
którymi za to wszystko zapłacisz,
zachowując pełną anonimowość.
Oto Darknet. Najmroczniejszy zakątek Internetu. Tego samego, z
którego korzystamy na co dzień
w domu i w pracy. Książka Eileen Ormsby to wynik dziennikarskiego śledztwa międzynarodowej ekspertki od Dark Webu.
To fascynująca i mrożąca krew
w żyłach opowieść o świecie, o którym większość z nas nie ma pojęcia.
Schott P.: Weterynarz z przypadku
Schott od kilkunastu lat leczy
pacjentów
z ogonem (i bez).
W trakcie praktyki
spotkało go wiele
niezwykłych przygód ze zwierzakami, zdobył również imponujące
doświadczenie w rozwiązywaniu
ich problemów. Dlaczego został
weterynarzem? Jak naprawdę wygląda jego praca? Wejdź do lecznicy
tylnymi drzwiami i poznaj historie,
które doprowadzą cię do śmiechu
i do łez. Przy okazji dowiedz się, jak
najlepiej zadbać o swojego przyjaciela i jak przygotować się do wizyty u weterynarza.
Liberti S.: Władcy jedzenia
Zmowa koncernów spożywczych
i finansistów doprowadziła
do
powstania
firm-szarańczy, które
produkują żywność
na masową skalę,
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jak najmniejszym możliwym kosztem. Jedynym ich celem są szybkie
zyski. Rabują zasoby naturalne, aż
do całkowitego ich wyczerpania.
Zniszczywszy jedno miejsce przenoszą się gdzie indziej, dokładnie
tak, jak robi to stado szarańczy. Jedzenie na naszym talerzu to ostatnie
ogniwo globalnego systemu produkcji żywności, który prowadzi
wprost do zagłady Ziemi. Warto być
tego świadomym wybierając się do
supermarketu.
Genow M.: Bułgaria. Złoto i rakija
Bułgaria
kojarzy nam się
przede wszystkim
z
wczasami
w PRL-u. Na wakacjach w Złotych
Piaskach popijano pomarańczowy schweppes,
a na pamiątkę każdy pakował do
torby koniak Słynczew Briag. Kwitł
nie tylko handel wymienny, ale
także nawiązywały się wieloletnie
przyjaźnie. A jaka jest współczesna
Bułgaria? Autorka przedstawia nieznane oblicze jednego z najciekawszych krajów Europy. Prowadzi nas
mało uczęszczanymi szlakami, mierzy się z mitami, uwodzi znajomością miejsca i kultury.
Radinger E. H.: Mądrość wilków
Kochaj rodzinę, troszcz się
o tych, których
powierzono twojej opiece, nigdy
się nie poddawaj,
nigdy nie zaniechaj zabawy – oto
wilcze
zasady.
Myślą,
marzą,
planują, inteligentnie porozumiewają się ze sobą i są bardziej podobne
do nas niż może nam się wydawać.
Elli H. Radinger opowiada frapujące historie, które jak w soczewce

ilustrują tak cenne cechy i wartości jak oddanie rodzinie, zaufanie
do bliskich, cierpliwość, zdolności
przywódcze, czujność, radzenie sobie z porażkami lub śmiercią. Odsłania zdumiewające fakty z życia
wilków i pokazuje, że byłyby one
lepszymi ludźmi niż my.
Olejniczak L.: Wypadek na ulicy
Starowiślnej
Pełna
wdzięku
i lekkiego dowcipu
opowieść o dwóch
obliczach Krakowa –
tego współczesnego
i z... 1900 roku, kiedy pod Wawelem
można było zbierać
poziomki, a serca biły zdecydowanie mocniej. W momencie, w którym Lucyna znajduje w Internecie
notatkę o swoim pradziadku, jej
życie zmienia się nie do poznania.
Kobieta rusza tropem rodzinnej tajemnicy w poszukiwaniu niesfornego przodka, jednak – jak się okazuje
– śledztwo przyniesie jej znacznie
więcej niespodzianek, niż przypuszczała.
Marcisz M.: Taśmy rodzinne
Marcin Małys ma
30 lat, 63 tysiące
złotych długu i mętną wizję własnej
przyszłości. Kiedy
ojciec decyduje się
go
wydziedziczyć
i przekazać wielomilionowy majątek na cele dobroczynne, Marcin postanawia odzyskać
należne mu dziedzictwo. Z zabawnej historii o próbach radzenia sobie
z dorosłością „Taśmy rodzinne”
przeradzają się w poruszającą sagę
rodzinną. To opowieść o magicznej
i fatalnej sile pieniądza, narodzinach
fortun nowobogackich, toksycznym
poczuciu wyjątkowości i skutkach
manipulowania
wspomnieniami.
O tym, czego nigdy nie dowiemy się
o cudzej rodzinie i o pewnej taśmie
VHS.
08 (243) sierpień 2019
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Boćkowska A.: Można wybierać.
4 czerwca 1989
Reporterska opowieść o 4 czerwca 1989 roku –
o dniu pierwszych
częściowo
wolnych
wyborów
parlamentarnych
z
perspektywy
niedużych miast
i drobnych spraw. O codzienności.
O miesiącach tuż przed wyborami i tuż po wyborach. O problemach, z którymi borykali się Polacy
w 1989 roku – zapaści gospodarczej, fatalnym zaopatrzeniu, rosnących cenach. O oczekiwaniach i nadziejach. O wielkiej zmianie, ale też
o tym, że kiedy działa się Historia,
ludzie byli zajęci sobą – zakochiwali się, urządzali mieszkania, martwili o pracę i pieniądze, szykowali do
występu na festiwalu. O weryfikacji
pojęć „wszyscy” i „nikt” – dobrze
znana historia rozpisana na głosy
zwykłych ludzi brzmi nieco inaczej
niż w podręcznikach. I wreszcie
o polityce, bo w końcu polityką się
żyło, czy się tego chciało, czy nie.

„NARODOWE CZYTANIE”
- PO RAZ KOLEJNY
Już 7 września po raz kolejny zapraszamy do udziału w Narodowym
Czytaniu, które patronatem objął
Prezydent RP. W tym roku czytać
będziemy klasykę polskiej noweli. W Nadarzynie postawiliśmy na
„Katarynkę” Bolesława Prusa.
Obchody organizuje Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn we
współpracy z Gminą Nadarzyn,
Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Przedsiębiorstwem Usługowym
Hetman oraz Nadarzyńskim Szcze-

pem „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych. Czytaniu towarzyszyć będą
dodatkowe atrakcje np. słodki poczęstunek.

Widzimy się w parku na
pl. Poniatowskiego
w Nadarzynie,
7 września o godz. 15:00.

Zapraszamy!

UWAGA, UWAGA
Darmowa
prenumerata
Bezpłatna oferta darmowej
prenumeraty cyfrowych serwisów „Wysokich Obcasów”
i „Gazety Wyborczej” na okres
jednego roku dla bibliotek.
Z oferty darmowej prenumeraty cyfrowych serwisów
mogą również skorzystać samodzielnie czytelniczki bibliotek w wieku 15-30 lat,
mieszkające w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz
w miastach do 50 tys. mieszkańców.
Wystarczy zarejestrować się
na stronie prenumeraty http://
prenumerata.wyborcza.pl/
lp/0,170893,24986495.html,
podając adres mailowy, na który zostanie przyznany dostęp.
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Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

ZAPISY NA ZAJĘCIA NOK
OD 9 WRZEŚNIA W KASIE NOK
oraz ONLINE
Szczegóły na stronie internetowej www.nok.pl
ZAPISY NA UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU OD 17 WRZEŚNIA W NOK
Koncert Gordonowski, czyli
interaktywne zabawy
z muzyką
Zapraszamy Rodziców i Dzieci
w wieku od pół roku do 6 lat

22 września o godz. 16.00
Wykonawcy:
Maja Helbert - flet poprzeczny
Łukasz Helbert - kontrabas
Mirosław Feldgebel - fortepian, harfa
Katarzyna Płocińska - instrumenty perkusyjne, zabawy melodią i rytmem
Aleksandra Tkaczyk - akordeon, zabawy melodią i rytmem

Wstęp - 15zł
bilety w sprzedaży na godzinę
przed koncertem w kasie NOK
32
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Podziękowania
dla
przyjaciół NOK

Wakacje dobiegają końca. Za nami wiele wydarzeń
organizowanych przez ośrodek kultury. Jednym z nich
jest plenerowa „Akcja Animacja” w ramach której odbywają się na terenie gminy spektakle, warsztaty, pokazy (mima, cyrkowca), czy żywe lekcje historii. Do współpracy zapraszamy różne podmioty,
najbardziej cieszy nas współpraca z tymi lokalnymi.
W tym roku w ramach sąsiedzkiej pomocy wakacyjne
spotkanie z logiką w Starej Wsi poprowadziła dla nas
Matplaneta Nadarzyn, a warsztaty florystyczne w Wolicy kwiaciarnia „Suchy Badyl”.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas
i zapewnione dla uczestników materiały.
Dzięki uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej pani Jolancie Ludwiniak,
instruktorzy NOK mogli podwyższyć swoje kompetencje podczas spotkania szkoleniowo-warsztatowego
pt. „Spektrum autyzmu”, prowadzonego przez panie
Ewelinę Strojek i Annę Witkowską, które wykazały
się dużą wiedzą, praktyką, zaangażowaniem i kulturą
osobistą.

Bardzo dziękujemy za przybliżenie tak
trudnych zagadnień.

UWAGA NOWOŚĆ!
PLASTYKA DLA MAŁYCH
I DUŻYCH
4 grupy wiekowe: 3-5, 6-8, 9-12, 13-17

Charakter zajęć:

- dla dzieci: ogólnoplastyczne z elementami
sensoplastyki i arteterapii;
- dla młodzieży: cykle warsztatowe: rysunek
i grafika, malarstwo (akwrela, tusz, farby
akrylowe), kolaż i forma przestrzenna - tkanina, instalacja, relief,
- przygotowanie teczki do egzaminu wstępnego do liceum plastycznego

Zajęcia raz w tygodniu:

poniedziałek: grupa (3-5 lat) godz. 17.00 17.45, grupa (13-17 lat) godz.18.00-19.30;
wtorek: grupa (6-8 lat) godz. 17.00-18.00,
grupa (9-13 lat) godz. 18.30-19.30

Prowadzi: Olga Cieślak - projektantka,
instruktorka w dziedzinie sztuk plastycznych,
artystka, absolwentka Wydziału Wzornictwa
i Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

UWGA KONKURS - Dwadzieścia lat minęło...
W tym roku NOK kończy dwadzieścia lat. Okrągła rocznica to znakomita
okazja do spojrzenia w przeszłość. Stąd pomysł, by ogłosić konkurs na
najciekawsze wspomnienie związane z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.
Można pisać zarówno o tym, co działo się przed dwudziestu laty, jak i o tym, co
wydarzyło się miesiąc temu i wykorzystać do tego dowolną formę literacką (proza,
poezja, utwór sceniczny). Mamy nadzieję, że konkurs stanie się początkiem tworzenia subiektywnej, przedstawionej z wielu perspektyw historii NOK. Liczymy, że zaskoczycie nas Państwo, pisząc o czymś, czego być może nie pamiętamy lub wręcz
przeciwnie, pomożecie przeżyć na nowo z innej perspektywy, to co doskonale zapisało się w naszej pamięci.
Teksy (10 stron A 4) wraz z podpisanymi załącznikami przesyłajcie na adres:
konkursy@nok.pl do 30 września 2019 roku. Główna nagroda wynosi 1000 zł.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada
2019 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.nok.pl w zakładce „Konkursy”.

Czekamy na Wasze wspomnienia!
Rubrykę redaguje
Kamila Michalska
Dyrektor NOK
08 (243) sierpień 2019
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Sport

Dlaczego warto zostać siatkarką GLKS Nadarzyn
podsumowanie sezonu 2018/2019
Miniony sezon był drugim
z rzędu z największą liczbą medali
zdobytych przez zawodniczki Sekcji Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn.
Wszystkie osiągnięcia były wspaniałe, a emocje dostarczone przez
dziewczęta jeszcze na długo pozostaną w naszej pamięci.

Już teraz rozpoczynamy zapisy
i czekamy na nowe dziewczęta
z terenu Gminy Nadarzyn. Oczywiście nie jesteśmy ograniczeni
terytorialnie i na nasze treningi
dojeżdżają dziewczęta między
innymi z Michałowic, Pruszkowa, Piaseczna, Złotokłosu, Brwinowa, a nawet Warszawy.

Medalowy rekord
Najbardziej obfite w medale okazały się rozgrywki Piłki Siatkowej
Plażowej. Srebrny medal Mistrzostw
Mazowsza Juniorek, srebrny medal
Mistrzostw Mazowsza Kadetek, mistrzostwo Mazowsza Młodziczek i
ostatecznie brąz Mistrzostw Polski
Młodziczek (przy przegranych jedynie z Mistrzyniami) to wspaniały
bilans. Brąz Mistrzostw Polski jest o
tyle ważnym sukcesem, że to pierwszy medal Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Plażowej dla GLKS.

Młodziczki
Sezon młodziczek również dostarczył mnóstwa emocji. V miejsce na Mazowszu to wspaniały
wynik szczególnie biorąc pod
uwagę niezwykle wysoki poziom tegorocznych rozgrywek
wojewódzkich. Do medalu zabrakło niewiele, ale jak to mówią
co się odwlecze, to nie uciecze.
Wszystkie turnieje ligowe, które rozegrane były na hali GOS przy ul.
Żółwińskiej 20 przyciągały wierne
grono kibiców. Wszystkich którzy
jeszcze nie mieli okazji zobaczyć
siatkówkę w Nadarzynie na żywo
zapraszamy na halę. Na przełomie
września i października odbędzie
się turniej rozstawieniowy.

Hegemonki w LZS
Zawodniczki, które kończyły gimnazja wzięły udział w Gimnazjadzie
Ludowych Zespołów Sportowych.
Złoty medal, w tych rozgrywkach
był już piątym z rzędu tytułem mistrzowskim podczas Gimnazjady,
o tyle szczególnym, że była to ostatnia Gimnazjada ze względu na wygaszenie tego rodzaju szkół.

Jak widać nawet w tak wielkim
skrócie w Sekcji Piłki Siatkowej
GLKS Nadarzyn cały czas coś się
dzieje i sukcesów nie brakuje. Naturalnie żeby tak piękna passa mogła
trwać potrzebne są nowe zawodniczki, gotowe na pracę i zabawę
z zespołem. Trenerzy pełni pasji
i zaangażowania pomogą jak najlepiej przygotować się do zawodów,
a doświadczenia nie brakuje. Warto
wspomnieć chociażby Mistrzynię
Europy z 2003 roku Dominikę Leśniewicz, która na każdym treningu
potrafi zaskoczyć kolejnymi ciekawymi ćwiczeniami. Trener Carlos
Benitez również zdążył wprowadzić na treningach swój styl i ćwiczenia rodem z argentyńskich kadr
młodzieżowych z którymi pracował
wcześniej, a trenerka Aneta Krzemińska mimo pozornie spokojnej
miny cały czas jest mocno zaangażowana podobnie jak wtedy gdy
zdobywała jako zawodniczka medale Mistrzostw Polski w mini-siatkówce, czy jako trenerka medale
każdego koloru Mistrzostw Polski
w Siatkówce Plażowej.

Zapraszamy

Mini-siatkówka
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy stawiamy w sekcji duży nacisk
na pracę u podstaw czyli rozwój
od etapu mini-siatkówki. Kolejne
roczniki dziewcząt w tym roku po
ciężkiej pracy na treningach mogły cieszyć się z medali Mistrzostw
Mazowsza. W kategorii dwójek
i trójek zdobyliśmy brązowe medale. Czwórka zdobyła mistrzostwo
Mazowsza, a podczas finału krajowego uplasowała się na VII miejscu,
a więc w ścisłej krajowej czołówce.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
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Złoto i dwa razy brąz
Z trzema medalami w tym złotym wrócili z Niemiec
zawodnicy GLKS Nadarzyn/Copacabana. Nasi wojownicy trzeci raz uczestniczyli w międzynarodowych zawodach i po raz trzeci stanęli na podium.
1 sierpnia wojownicy GLKS Nadarzyn/Copacabana
spotkali się z Dariuszem Zwolińskim - Wójem Gminy
Nadarzyn. Wraz z trenerem przyszli pochwalić się zdobytymi 27 lipca w turnieju ADCC German Open Championships 2019 medalami. W zawodach, które odbyły się
w niemieckiej miejscowości Reutlingen uczestniczyło
około 300 zawodników z całego świata. Cezary ,,Franek” Juszczyk w mistrzowskim stylu pokonał rywali
zwyciężając w prestiżowej kategorii ABSOLUTO! Jakub
,,Szklorz” Szklarczyk i Mateusz ,,Mateo” Świątkowski

Na zdjęciu stoją od lewej: wójt Dariusz Zwoliński,
Jakub ,,Szklorz” Szklarczyk, Cezary ,,Franek” Juszczyk,
Mateusz ,,Mateo” Świątkowski, trener Piotr „Kotlet” Kurkus.

w kategorii +99 kg wywalczyli brązowe krążki. Trener
Piotr „Kotlet” podkreślał, że do sukcesu zawodników
przyczyniają się także sponsorzy i osoby wspierające jak:
Dariusz Malinowski Globtrans”, Glif Okna z Borowa,
Auto Wyględy Dariusz Kopeć, Manto Mantoshop Kuba
Sawicki oraz Piotr Malinowski PM Truck.

Gratulacje dla zawodników
i ich trenera Piotra „Kotleta” Kurkusa
Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Redakcja przyjmuje materiały do 15 dnia każdego miesiąca e-mail: gazeta@nadarzyn.pl.
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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NOK w obiektywie
Koncerty zaPARKuj w MŁOCHOWIE

fot. M. Kołecka

Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w Zabytkach
Architektury Mazowieckiej

Moniuszko lirycznie, patriotycznie
i na wesoło

fot. M. Kołecka

Szafran o miłości

Piosenki Janis Joplin

The Whoop Group

Tango to smutek, który się tańczy

