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Szanowni Mieszkańcy,

wakacje zbliżają się do końca, a my jesteśmy na finiszu trzech poważnych oświatowych inwestycji za ponad 8 milionów złotych. Do rozbudowy szkół podstawowych: w Nadarzynie i Młochowie oraz budowy hali sportowej w Kostowcu,
dochodzi zakup mebli i niezbędnego wyposażenia oraz remonty w pozostałych
placówkach. Tak ważne, jak chociażby przystosowanie sali dydaktycznej nowego
oddziału dla trzylatków w kompleksie oświatowym w Ruścu. W sumie w sierpniu
z budżetu gminy na dofinansowanie naszej oświaty wydaliśmy ponad 9 mln złotych. Uważam, że to bardzo dobrze wydane pieniądze, gdyż nie ma lepszej inwestycji, niż inwestycja w młodego człowieka.
Mimo upalnej pogody i okresu urlopowego nie zmniejszyliśmy tempa prac na
naszych drogach. Przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przebudowywanej drogi krajowej S8, Gmina musi podejmować działania kompensujące dla kierowców. Do tej pory poprawiono przejezdność: tzw. Paszkowianki, udrożniono
łącznik ul. Rolnej z ul. Brzozową w Kajetanach. Kolejnym elementem ma być umożliwienie ominięcia ul. Warszawskiej,
którą przez kilkanaście najbliższych tygodni odbywać się będzie ruch z drogi Wojewódzkiej 720. Jest to istotna sprawa
zwłaszcza dla rodziców odwożących dzieci do szkoły i przedszkola przy ul. Sitarskich. Z pomocą przyszli właściciele
działek, którzy przekazali je Gminie na potrzeby takiego przejazdu. Na wniosek radnej Danuty Wacławiak i Tomasza Siwa
po konsultacjach z mieszkańcami wykonamy dodatkowe parkingi przy cmentarzu wzdłuż ulicy Przejazdowej i Sitarskich.
Naprzeciw cmentarza zostanie także wykonana furtka w ogrodzeniu szkoły, przez którą dzieci będą mogły bezpiecznie
przedostać się na teren placówki od strony boiska, bez potrzeby poruszania się ulicą Sitarskich „pod prąd” ruchu.
Pragnę uspokoić tych, którzy pytają, czy wszystkie obiecane drogi do końca września zostaną naprawione destruktem. Pogoda powinna nam to umożliwić. Za opóźnienia przepraszam, jednak nie da się dokładnie zaplanować całości,
zwłaszcza przy tak ogromnym, ilościowym zaangażowaniu prac. Oprócz remontów drogowych realizujemy inwestycje na
terenach zielonych (Pastewnik, Walendów, Wolica), kanalizację Rozalina, Urzutu i Wolicy.
Korzystając z okazji zapraszam wszystkich zainteresowanych 2 września do NOK na pierwszą Galę Pereł Nauki, Kultury i Sztuki Gminy Nadarzyn. Laureatów wyłoniła kapituła pod przewodnictwem Pana Profesora Stanisława Bielenia.
Uroczystość uświetni koncert Heroes Orchestra – wykonawcy muzyki do gier komputerowych oraz filmowej.
Przed nami 21 października i wyznaczone na ten dzień wybory samorządowe. Mam ogromną nadzieję, że w przypadku Naszej Gminy rozpoczęta kampania wyborcza będzie pozbawiona insynuacji, „hejtu”, pomówień i osobistych
„wycieczek”. Mieszkańcy Gminy Nadarzyn zasługują na merytoryczną debatę na temat pomysłów i planów dotyczących
kierunków rozwoju naszej lokalnej społeczności. Mocno wierzę, że wszyscy zdamy w tych trudnych czasach egzamin
z demokracji, udowadniając to wysoką frekwencją przy urnach wyborczych, a także prowadząc otwartą, kulturalną społeczną dyskusję o naszej przyszłości.
P.S. Trochę „z innej beczki”...
Od jakiegoś czasu popularnym wyrazem odmienianym przez wszystkie możliwe przypadki w naszej Gminie stało się tajemnicze słowo DESTRUKT. Wywołuje ono sporo emocji i skojarzeń. Dla jednych mieszkańców jest to nadzieja i oczekiwanie. Dla
„głębokiej opozycji” droga do ruiny finansowej Gminy i „wyborcza broń wójta”. Dla mnie ów tajemniczy destrukt to przejaw
zaradności i umiejętności wykorzystania pojawiającej się szansy.
Destrukt powstaje w wyniku frezowania nawierzchni jezdni z mas mineralno - asfaltowych, czyli nic innego jak jego skruszona
i zmielona postać. Ktoś, kiedyś wpadł na pomysł, żeby zamiast go wyrzucać, to stosując odpowiednią technologię, oszczędniej
jest wykorzystać go do naprawy dróg gminnych. Urząd Gminy wykorzystując fakt, że trwa przebudowa S8 w wyniku długich, częstych i bardzo, bardzo trudnych negocjacji, dostał zapewnienie o możliwości wykorzystania kilkunastu tysięcy ton dobrej jakości
destruktu.
W wyścigu o kruszony asfalt pozostawiliśmy kilkunastu innych „amatorów” tego pożądanego materiału. Kolejnym problemem (w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej nie mniej istotnym) było znalezienie odpowiedniej firmy, która w sposób solidny
i w miarę tani wykona naprawę dróg w ten sposób. W wyniku przetargu udało nam się wyłonić takiego wykonawcę w postaci przedsiębiorstwa Efekt. Do pełni szczęścia brakowało nam jeszcze odpowiednich warunków pogodowych, czyli wysokich temperatur,
w których kładziony na drodze destrukt szybciej się wiąże, przez co przypomina parametrami drogę asfaltową. Oczywiście już
o takich „drobiazgach” jak znalezienie w budżecie paru milionów oszczędności na realizację przedsięwzięcia nie wspomnę.
„Summa summarum” w wyniku tych działań w ciągu 5 miesięcy prawie 40 km dróg gminnych zostanie ulepszonych. Dla korzystających z tych dróg mieszkańców skończą się kłopoty z wiosenno–jesiennym błotem i letnim kurzem. Technologia utwardzania
drogi destruktem: przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie, korytowanie i uzupełnienie tłuczniem, położenie 10 cm destruktu, walcowanie powierzchni, wykonanie 0,5 metrowych poboczy tłuczniem, regulacja studzienek znajdujących się w drodze,
położenie emulsji utrwalającej wraz z bazaltowym „grysem.”
W następnych latach Gmina będzie kładła na drogach destruktowych 4 - 5 cm nakładkę asfaltową, tak jak obiecywałem to
w swojej marcowej kampanii wyborczej. Obecnie wykonaliśmy to przy drogach, przy których zbudowane zostały ścieżki rowerowe (m.in.: Wojskowa, Agrestowa, Bakaliowa, Szczęśliwa). Budowa ulicy Żwirowej w Ruścu (około 850 metrów), na którą nie
otrzymaliśmy w tym roku dotacji od Wojewody miała kosztować ponad 3 miliony złotych. To mniej więcej tyle ile zapłacimy za
ponad 40 kilometrów dróg utwardzonych destruktem. Chyba warto?
Z wyrazami szacunku - Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Realizowane inwestycje

Wolica

Nowe tereny rekreacyjne
NADARZYN i WALENDÓW
Trwają prace związane z zagospodarowaniem trenów zieleni tzw. Pastewnika
w Nadarzynie (fot. poniżej) – obecnie wykonywane są nasadzenia zieleni, montaż

zabawek oraz urządzeń siłowych, montaż podestów dla wędkarzy, trwają prace
związane z oświetleniem terenu oraz roboty brukarskie.
Natomiast na terenie zieleni w Walendowie trwają prace związane z montażem
zabawek na plac zabaw.

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy
niedawno powstałym boisku. Obecnie
trwają prace brukarskie oraz ziemne
związane z przygotowaniem terenu do
montażu zabawek na plac zabaw jak
i siłowni zewnętrznej oraz wykonywane są przyłącza wod-kan niezbędne do zaplecza sanitarno-socjalnego.
Powyższe prace to kolejny etap zagospodarowania terenu, na którym znajduje się już boisko do piłki nożnej,
zaś w przyszłości powstać ma także
przedszkole publiczne i świetlica dla
mieszkańców sołectwa Wolica.

„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

Drogi - naprawy i budowa

Roboty związane z położeniem destruktu w Urzucie (ul. Sosenki)
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W ostatnim okresie naprawiono
warstwą destruktu nawierzchnię następujących ulic:
Urzut: Sosenki, Baletowa;
Stara Wieś: Bracka, Calineczki, Tymiankowa, Sygietyńskich, Złotego
Runa,
Młochów: Frezji,
Wolica: Rajska, Rzeczna, Oliwkowa
W trakcie realizacji jest wykonanie
poboczy na w/w ulicach oraz ułożenie powierzchniowego utrwalenia.
Ponadto w najbliższym czasie planuje
się naprawę nawierzchni ulic:
Walendów: Bukietowa, Sadowa,
Stara Wieś : Łubinowa,
Nadarzyn: Fiołkowa, Malwy, Stokrot6 (231) sierpień 2018
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ki, łącznik Pruszkowska - Sitarskich.
Ponadto w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Kozaków w Szamotach.

PASY 3D w Nadarzynie

Prace zwiaząne z położeniem detruktu przy ul. Tymiankowej w Starej Wsi.

Trójwymiarowymi pasami w Nadarzynie (osidle NSM - ul. Lipowa) zainteresowała sie cała Polska. Za sprawą
materiału w TVN24, czy też artykułu
w piśmie WSPÓLNOTA informacja
o ich istnieniu „poszła w świat”. Pasy
zostały wykonane przez mieszkańca Gminy w porozumieniu z UG. Jak
podkreśla Wójt Dariusz Zwoliński
- „postanowiliśmy zastosować to innowacyjne rozwiązanie, bo wzbudza
ciekawość, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Nie wykluczamy powstania kolejnych pasów
3D na trerenie Gminy.”

Budowa ścieżek rowerowych:
- odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, Kajetany-Walendów. Trwają przygotowania do odbioru końcowego.
Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+
polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy
Nadarzyn. Okres realizacji: 14.01.2016 - 31.05.2018 Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa szkół w Kostowcu,
Młochowie i Nadarzynie
Instalacje fotowoltaiczne
Jeżeli chodzi o realizację projektu
związanego z montażem kolektorów i instalacji fotowoltaicznych oraz
pomp c.o. obecnie wykonawca kończy montaż pomp napowietrznych
c.wu.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe w placówkach oświatowych, które były rozbudowywane: w SP w Nadarzynie, w SP w Młochowie oraz
w SP w Kostowcu (fot. powyżej).
6 (231) sierpień 2018

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ
projektów „Infrastruktura do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
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Kanalizacja

Wakacyjne remonty

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

w placówkach oświatowych

Trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nadarzynie w ramach ww.
projektu. Wykonawca realizuje kolektor sanitarny przy ul. Szyszkowej.
Ponadto trwają prace związane
z budową sieci kanalizacyjnej
w Wolicy - ul. Sękocińska

Jak co roku w okresie wakacyjnym prowadzone są prace remontowe
w placówkach oświatowych na terenie gminy. W tym roku na ten cel
przeznaczono ponad 263 tys. zł.

W Szkole Podstawowej w Kostowcu przeprowadzana jest m.in.: adaptacja
holu na jadalnię, malowanie pomieszczenia szatni wraz z obudową rur,
szafy i grzejnika, malowanie pomieszczenia holu wejściowego wraz
z obudową rur, szafy i grzejnika. W Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
przeprowadzana jest adaptacja pomieszczenia lokalu mieszkalnego na salę
dydaktyczną. W Szkole Podstawowej w Ruścu trwają prace związane z adaptacją
sali lekcyjnej dla potrzeb oddziału przedszkolnego, malowanie sali lekcyjnej
wraz z wymianą wykładziny podłogowej, wykonanie przegrodzenia części
przedszkolnej od sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej w Nadarzynie:
adaptacja pomieszczenia biblioteki na szatnię, zaplecza biblioteki na archiwum
oraz zaplecza sali na pracownię fizyczno-chemiczną wraz z wykonaniem
wentylacji.

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).
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Szkoła Podstawowa w Kostowcu - jadalnia

Szkoła Podstawowa w Ruścu - łazienka przy sali przystosowywanej dla przedszkolaków.
Referat Inwestycji
6 (231) sierpień 2018
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Gmina pozyskała ponad 11,5 mln
dofinansowania na kolejne inwestycje!!!
Dzięki skuteczności w działaniu
i zaangażowaniu zarówno Wójta jak
i Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych 7 sierpnia
2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Woj.
Mazowieckiego
podpisano
umowę
dotyczącą
dofinasowania
sieci dróg rowerowych oraz parkingu
Parkuj i Jedź. Gminę Nadarzyn
reprezentował Dariusz Zwoliński –
Wójt Gminy oraz Beata Olszewska
(zastępująca
Skarbnika
Gminy),
a Urząd Marszałkowski Elżbieta Lanc.

Gmina Nadarzyn otrzymała
ponad 6,9 mln. dofinansowania
unijnego na budowę 17 km
kolejnych ścieżek rowerowych.
W ramach tego projektu powstaną:
6,2 km na odcinku Stara Wieś –
Urzut - Rozalin; ponad 4,4 km
w Starej Wsi przy ulicach Pieczarkowej,
Brwinowskiej, Tarniny, Głogowej,
Jemiołowej i Grodziskiej; ponad 3,4 km.
Wzdłuż drogi powiatowej Młochów –

Krakowiany oraz blisko 3 km na
odcinku Nadarzyn – Walendów.

Poza tym gmina zainwestuje
ponad 4,6 km z UE w utworzenie
centrum przesiadkowego wraz
z parkingami dla samochodów,
rowerów i komunikacji publicznej.

Będzie to parking typu P&R (Park
and Ride), gdzie udostępnionych
będzie 225 miejsc parkingowych,
w tym 8 przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych, a także 40 miejsc
dla rowerów i 4 perony autobusowe.
Jak mówi Dariusz Zwoliński Wójt
Gminy Nadarzyn - „W opraciu
o nowe centrum przesiadkowe P&R
będziemy dążyli do przeorganizowania
transportu publicznego w naszej gminie.
Na obecnie istniejącą komunikację
gmina wydaje ponad 1 mln zł. Chcemy
jednak ją ulepszyć, a co za tym idzie
poprawić codzienną drogę do pracy,
szkół znajdujących się w Warszawie,

czy też gminach sąsiednich. Dlatego
planujemy, iż z „nadarzyńskiego
dworca autobusowego” popularne
„czerwoniaki” ZTM bedą szybkim,
bezpośrednim kursem przewoziły
mieszkańców
do
Warszawy,
czy też Pruszkowa. W oparciu
o P&R Gmina stworzy wewnętrzne
linie autobusowe, które połączą
poszczególne sołectwa z centrum
Nadarzyna.
Kształt,
przebieg
i rozkład owych wewnętrznych
linii bedziemy tworzyć w oparciu
o społeczne potrzeby po konsultacjach
z mieszkańcami”.

Centrum przesiadkowe powstanie
w Nadarzynie przy ul. Granicznej. Przy
parkingu powstanie także poczekalnia
oraz punkt ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym.
Wjazd na monitorowany parking
będzie bezpłatny. Zostanie on również
wyposażony w elektroniczny system
ewidencji wszystkich parkujących
pojazdów. W przyszłości w tym
miejscu - tzn. na terenach pomiędzy
ul. Mszczonowską - a ul. Graniczną,
planowane jest stworzenie centrum
administracyjnego Gminy Nadarzyn.
W oparciu o Urząd Gminy, pocztę,
biura PKN a także m.in. siedzibę Straży
Gminnej, czy też Ośrodek Zdrowia.
Oba wymienione wyżej projekty
tzn. budowa P&R oraz kolejne 17 km
ścieżek rowerowych będą realizowane
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.

Po podpisaniu umowy na dofinasowanie od prawej Elżbieta Lanc Urząd Marszałkowski Woj.
Mazowieckiego, Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn, Beata Olszewska UG Nadarzyn
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Wybory samorządowe 2018 r.
Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. (Poz. 1561)Premier RP ogłosił termin wyborów samorzadowych (wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory na wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast) na niedzielę 21 października 2018 r. Poniżej kalendarz wyborczy oraz informacja
o okręgach wyborczych w Gminie Nadarzyn.
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W najbliższych wyborach samorządowych, zarządzonych na 21 października br., do Rady Gminy Nadarzyn
będziemy wybierali radnych w 15 okręgach wyborczych (w każdym jednego radnego), obejmujących następujące
miejscowości i ulice:
Okręg nr 1: Nadarzyn – ulice: Aleja Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza,
Kryształowa, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska, Promienna, Sęczkowa,
Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska.
Stara Wieś – ulice: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Starowiejska.
Okręg nr 2: Nadarzyn – ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa,
Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna.
Okręg nr 3: Nadarzyn – ulice: Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich,
Turystyczna, Warszawska.
Okręg nr 4: Nadarzyn – ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Plac ks. J.
Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie.
Okręg nr 5: Nadarzyn – ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa,
Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki,
Orzechowa, Sosnowa, Stokrotki, Storczykowa, Wrzosowa.
Okręg nr 6: Strzeniówka.
Okręg nr 7: Wolica.
Okręg nr 8: Walendów.
Okręg nr 9: Kajetany + Szamoty.
Okręg nr 10: Rusiec.
Okręg nr 11: Stara Wieś, z wyjątkiem ulic: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna,
Starowiejska.
Okręg nr 12: Urzut + Kostowiec.
Okręg nr 13: Rozalin.
Okręg nr 14: Młochów + Parole.
Okręg nr 15: Krakowiany + Wola Krakowiańska.
Na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 22 sierpnia 2018 r. dostępnego wraz z innymi
informacjami dotyczącymi wyborów w Gminie Nadarzyn na stronie gminy Nadarzyn pod adresem: https://www.
nadarzyn.pl/517,wybory-samorzadowe-2018 Wszelkie informacje dotyczące tegorocznych wyborów można znaleźć
na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl
6 (231) sierpień 2018
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Budowa trasy
14 sierpnia Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn spotkał się
z przedstawicielami generalnego
wykonawcy odcinka trasy S8 Paszków - Radziejowice, przebiegajacego
przez naszą gminę (fot. ze spotkania poniżej). Najważniejszymi dla
mieszkańców informacjami przekazanymi podczas spotkania jest
z pewnością zapowiedź przejezdności trasy głównej na odcinku Gminy
Nadarzyn wraz z wszystkimi przeprawami mostowymi do końca 2018 r.,
a także udostępnienie kierowcom

wiaduktu łączącego ul. Mszczonowską w Nadarzynie z ul. Główną
w Ruścu od 31 sierpnia. Ponadto na
„węźle Nadarzyn”, pod wiaduktem,
wyznaczono nowe przejście dla pieszych, a pod koniec sierpnia będzie
tam sygnalizacja „wzbudzeniowa” (na
przycisk) o co w GDDKiA starał się
UG oraz sołtys Kajetan Pani Beata
Stępień.
Generalny Wykonawca przebudowy
trasy S8 Intercor informuje, że od 30
sierpnia planowane jest wdrożenie

tymczasowej organizacji ruchu polegające na przełożeniu ruchu na jezdnię lewą od kilometra 436+700 do
kilometra 438+250 na podstawie zatwierdzonego projektu o nr ewidencyjnym Z.2/4081/340/Z.18/2018.
Jest to równoznaczne z tym, że wyłączone zostanie bezpośrednie skomunikowanie skrzyżowania przy ul.
Starowiejskiej z trasą główną. Nie
będzie możliwy zjazd z trasy głównej
na ul. Grodziską, ani wjazd w kierunku Wrocławia. Z ulicy Mszczonowskiej wjazd na trasę główną będzie
możliwy poprzez drogę serwisową
w kierunku miejscowości Urzut.
Z kierunku Warszawy zjazd do Starej
Wsi możliwy będzie tylko ulicą Południową.
Szczegółowe mapki (większej rozdzielczości) dostępne na stronie
Urzędu Gminy Nadarzyn:
h ttp s : / / www. n a d a r z yn.p l/ p li k,7835,etap-iv-pdf.pdf

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

UWAGA - zmiana organizacji ruchu w Nadarzynie
w związku z Dożynkami
W związku z zamknięciem ruchu samochodowego na ulicy Żółwińskiej
w Nadarzynie w dniu 9 września 2018 roku (niedziela) - w godz. 13.00-23.00
Mieszkańcy ul. Żółwińśkiej oraz Mieszkańcy korzystający z tej ulicy w celu dojechania do domu (ulic Morelowej, Karmelowej, Kruczej, Szyszkowej, Sęczkowej,
Wiśniowej, Świerkowej, Tulipanowej) będą mogli dostać się do swoich posesji
po okazaniu imiennej przepustki. W tym dniu będzie obowiązywać także całkowity zakaz parkowania przy ul. Żółwińskiej. Przepustki można odebrać w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pokój 108, parter, tel. 22 729 81 85 wew. 196,
e-mail: organizacyjny@nadarzyn.pl, za okazaniem dowodu tożsamości.
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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

Bilet metropolitalny czyli...nowe porozumienie,
większe dofinansowanie.
Już niebawem Mieszkańcy gminy Nadarzyn
posiadający Kartę Nadarzyniaka oraz wydaną
na jej podstawie Warszawską Kartę Miejską
w
ramach programu Warszawa+ (bilet metropolitalny), będą mieli możliwość korzystania
z
rozszerzonej oferty. Na podstawie nowego porozumienia z m. st. Warszawa (obecnie obowiązuje porozumienie z 2014 roku) korzystający
z
biletów będa płacili za nie mniej, czyli wzrosną
dotychczasowe dopłaty gminy Nadarzyn do cen
biletów długoterminowych (30 i 90 dniowych).
Zniżka dla posiadaczy karty zacznie obowiązywać w II połowie września. Zachęcamy do składania wniosków
o wydanie Karty Nadarzyniaka. Regulamin oraz szablon wniosku dostępne są na stronie www.nadarzyn.pl
Ref. organizacyjny
w zakładce Karta Nadarzyniaka oraz w Kancelarii UG Nadarzyn.
6 (231) sierpień 2018
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XLVII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Zwołana 1 sierpnia XLVIII Sesja
Rady Gminy Nadarzyn rozpoczęła
się od uczczenia minutą ciszy pamięci bohaterów powstańczej Warszawy.
Następnie przewodnicząca Danuta
Wacławiak stwierdziła quorum. Do
porządku obrad wprowadzono nowy
punkt dotyczący udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Wyjątkowo zabrakło sprawozdania Wójta za okres między sesjami,
Radni nie przyjęli także protokołu
z poprzedniej sesji.
- Gmina Nadarzyn będzie ubiegała
się o uzyskanie dofinansowania do
projektu pod nazwą „Ograniczenie
niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”.
W projekcie tym uwzględnionych
zostało 28 gospodarstw domowych.
Przy czym wymiana starego urządzenia grzewczego na nowe została przewidziana w 18 budynkach. Dla pozostałych 10 budynków projekt oprócz
wymiany pieca przewiduje wykonanie
termomodernizacji i montaż instalacji
OZE – wyjaśniała Marta Ciarka-Matysiak, kierownik ref. Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.
Wysokość dofinansowania wyliczono na kwotę 612 229,90 zł (całkowita wartość projektu 1 162 107,10 zł)
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie przyjęcia dofinansowania.

Następnie Radni podjęli uchwałę
wprowadzającą zmiany do Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków. Zmianie uległ paragraf 8:
„1. Wnioski, o których mowa w § 5
składa się do Wójta Gminy Nadarzyn.
2. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację
nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
3. Wnioski rozpatrzone negatywnie
nie podlegają zwrotowi.”
Wykreślono z uchwały zapisy dotyczące powołania komisji i uchwalenia
jej składu, gdyż dotacje na zabytki
przyznaje Rada Gminy każdorazowo podejmując odrębne uchwały.
Zmianie uległa także treść Wniosku
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zmiana wynikała z zapisów
dotyczących ochrony danych osobowych.
Kolejnym tematem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu

postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie
Gminy Nadarzyn. Dotacja udzielana
spółce wodnej nie może przekroczyć 85% wydatków na realizowane
przez nią przedsięwzięcia, o których
mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak
niż 250.000,00 zł. Dotacja może być
przyznana jedynie na roboty w całości wykonywane na terenie Gminy
Nadarzyn.
Następna zmiana dotyczyła zmiany
Uchwały podjętej 20 czerwca 2018
roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Zmiana dotyczyła paragrafu 1,
który otrzymał brzmienie: Udziela
się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na dofinansowanie remontu
ulicy Klonowej w Kajetanach, Gmina
Nadarzyn.
Faktycznie zmiana polegała na „przesunięciu” kwoty pomocy między paragrafami budżetu gminy. Sama kwota
nie uległa zmianie i wynosi 450 tys. zł.
Następnie Radni uchwalili zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026,
Nr XL.500.2018 z dnia 31 stycznia
2018 r. oraz zmiany w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok
2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r.
red.

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.
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Wspomnienie
śp. Grzegorz Tyszko

Grzegorz Tyszko
(ur. 02.11.1953 r. – zm. 18.08.2018 r.)
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni dyrektor szkół,
Mazowiecki Kurator Oświaty, założyciel
placówki doskonalenia nauczycieli.
Wykształcenie:
- studia magisterskie na Wydziale
Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego -1977;
- stopień naukowy dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – 1988;

- Podyplomowe Studium Wiedzy
o Społeczeństwie – UW 1993;
- Podyplomowe Studium dla Nauczycieli
Geografii – UW 1994;
- Kurs z zakresu wdrażania reformy
oświatowej – 1997;
- Kurs psychopedagogiki twórczości –
1997;
- Podyplomowe Studium Ewaluacji
Pedagogicznej – 1999;
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą;
- Liczne kursy doskonalenia zawodowego;
- W 2003 roku wpisany na listę ekspertów wchodzących w skład komisji
egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (MENiS).
Przebieg kariery zawodowej:
1977 - 1990 – Asystent i adiunkt
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
1990 - 1995 – Nauczyciel konsultant
w Centralnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie;
1990 - 1996 – wyjazdy edukacyjne do
Danii i Niemiec;
1994 - 1995 – Inspektor oświaty

w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie;
1995 -1 996 – pedagog szkolny;
1996 - 2000 – Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Pruszkowie;
2000 - 2001 – Dyrektor niepublicznej
placówki doskonalenia nauczycieli;
2001 – 2006 – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kostowcu;
2006 – 2008 – Mazowiecki Kurator
Oświaty;
2008 – 2011 – Pedagog szkolny w Szkole
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej;
2011 - 2016 – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kostowcu.
Od 2016 roku na rencie.
Za swoją pracę, działalność oświatową
Pan Grzegorz Tyszko zawsze otrzymywał ocenę wyróżniającą.
Wielokrotnie nagradzany przez Wójta
Gminy Nadarzyn za szczególne osiągnięcia w pracy kierowniczej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.
Cieszył się uznaniem, autorytetem i sympatią współpracowników. oraz kolegów
nauczycieli i dyrektorów. Wyróżniał się
otwartością, umiejętnością współpracy
z różnymi środowiskami. Nadrzędnym
celem jego pracy było dobro dzieci.
Podkreślał i propagował ich prawa;
dbał o wszechstronny rozwój swoich
podopiecznych. Troszczył się o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci. Ceniony przez nauczycieli, uczniów
i rodziców.
SP Kostowiec

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Grzegorza Tyszko

wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w latach 2006 -2008

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi
oraz Wójt i Pracownicy UG Nadarzyn

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o odejściu

śp. Grzegorza Tyszko

pedagoga, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w latach 2006-2008,
wieloletniego Dyrektora SP im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

Bliskim składamy wyrazy współczucia

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy SP Kostowiec
6 (231) sierpień 2018
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Projekt - SENIOR z PASJĄ
23 sierpnia 2018 r. grupa nadarzyńskich seniorów wzięła udział w całodziennym wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Sandomierza, w ramach
projektu „Senior z pasją - wzmocnienie
integracji społecznej poprzez rozwój
kapitału społecznego seniorów gminy
Nadarzyn”.
Projekt ten jest operacją własną Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, której realizacji podjął
się Gminny Ludowy Klub Sportowy
Nadarzyn.
W czasie pobytu w Sandomierzu seniorzy odbyli szkolenie z zakresu rozwoju kapitału społecznego, animacji,
pozyskiwania środków zewnętrznych
na projekty seniorów. Prelegentami
byli: p. Marek Bronkowski – burmistrz
Sandomierza, p. Katarzyna Zioło- v-ce
burmistrz Sandomierza, p. Ewa Cieślak – opiekun Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz p. Elżbieta Łukawska –
Klub Seniora.
Burmistrz Sandomierza, Marek Bronkowski był moderatorem dyskusji na
temat roli seniorów we współczesnym
świecie, oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty seniorów. Pani
v-ce burmistrz, Katarzyna Zioło przyjęła rolę moderatora dyskusji, dotyczącej ochrony środowiska.
Po zakończeniu części studyjno-szkoleniowej seniorzy zwiedzili Sandomierz
oraz Winnicę Sandomierską.
Projekt „Senior z Pasją” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW
2014-2020 pozyskanych przez Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i może być zrealizowany
dzięki unijnej pomocy finansowej.
Organizatorzy GLKS Nadarzyn

Poniżej relacja uczestniczki
- dziennikarki seniorki\
Tam, gdzie senior ma klawe życie

Zebraliśmy osiemnastu krewkich
nadarzyńskich seniorów (jak zawsze
kobiety w przewadze) i ruszyliśmy do
Sandomierza, na całodzienną wizytę
studyjno-szkoleniową. Dlaczego do
Sandomierza? Bo to miasto królewskie

14

z herbem orła w koronie, ale dla nas
najważniejsze było to, że tam już 23
lat działa, jeden z najstarszych w Polsce, Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Chcieliśmy zaczerpnąć z ich skarbnicy
mądrości (tym bardziej, że Nadarzyński Uniwersytet ma dopiero 3 lata).
Powiedzmy sobie szczerze: przy nich
dopiero raczkujemy. Interesujące dla
nas było również to, że Sandomierz
zdobył najwięcej w kraju środków
unijnych w przeliczeniu na mieszkańca. Dobrze byłoby dowiedzieć się, jak
to robią i ich doścignąć.
Przywitali nas godnie. Burmistrz
Marek Bronkowski i jego zastępczyni
Katarzyna Zioło (urocza kobieta w różowych szpilkach) powiedli nas do re-

Po czwarte, Klub Seniora. Mają tam
zajęcia z krawiectwa, pisanie ikon,
naukę pływania, zajęcia na siłowni,
wieczorki taneczne, wyjazdy do kina,
teatru, rowerowe rajdy papieskie (śladami papieża), zwiedzanie zabytków
i ciekawych miejsc, nordic walking i co
tam sobie ciekawego wymyślą.
Wpadli też na pomysł, który nas zachwycił: białe niedziele dla seniorów.
Dwa razy w roku Urząd Miejski zmienia się w placówkę medyczną. W gabinetach urzędników przyjmują lekarze
poszukiwanych specjalizacji. Postanowiliśmy zawalczyć o takie niedziele na
naszym terenie. Gdy nasz, nadarzyński senior, zadał bezpretensjonalne
pytanie: „Czy emeryci włączają się w
rządzenie miastem, czy to tylko wapniaki?”, natychmiast zareagował bur-

fot. arch. GLKS

nesansowego XIV- wiecznego ratusza.
A tam już czekali na nas mieszkańcy,
z hasłem: „Późna dorosłość w Sandomierzu - spotkanie z gośćmi z Nadarzyna”. Szybko udowodnili, że mają się
czym pochwalić.
Po pierwsze, posiadają Kartę Seniora (od 60 r. życia). I to ogólnopolską,
więc obowiązują nie tylko w ich gminie. Daje ona ulgi na zajęcia sportowe
i imprezy kulturalne, na wizyty u diabetyków, fizjoterapeutów, ale też na
usługi kosmetyczne, fryzjerskie itd.
(na razie z ok. 3 tys. podmiotów w Polsce, ale ciągle pracuje się nad jej poszerzeniem).
Po drugie, już na ukończeniu jest
Dzienny Dom Pobytu Seniora (przebudowują starą szkołę). Znajdą tam
schronienie również niepełnosprawni
i schorowani seniorzy.
Po trzecie, Uniwersytet III Wieku,
działający wspaniale.

mistrz. „Wyjątkowo cenię sobie doświadczenie życiowe naszych seniorów
i chcę, aby każdy z nich miał wpływ na
swoje otoczenie. Dlatego od dwóch
lat działa w urzędzie Rada Seniorów
(9 osób), która odnosi się do wszystkich naszych projektów i uchwał. Ponadto, dwa razy w roku zapraszam do
siebie seniorów na dyskusję o naszym
mieście. Składają wnioski, co chcieliby
zmienić, poprawić, stworzyć od nowa.
Każdy wniosek jest wnikliwie rozpatrywany”.
Dowiedzieliśmy się jak chronią swoje
środowisko (np. dopłata do nowych
pieców), a mają najczystsze powietrze
w Polsce. Jak pozyskują fundusze europejskie dla swoich starszych mieszkańców, jak angażują ich w zarządzanie miastem.
Na pożegnanie, studentki seniorki odśpiewały nam hymn Sandomierskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Nie6 (231) sierpień 2018
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śmy uśmiech, ludziom tak go trzeba!
Niech się w oczach śmieje błękit nieba!
Błogosławiony uśmiech człowieka, co
rozjaśnia smutek”. Nie pozostaliśmy
dłużni. Nasza koleżanka zaskoczyła
gości informacją o zajęciach ze śmiechoterapii na „Uniwerku Nadarzyńskim”. Zademonstrowała - wybuchnęła perlistym, zaraźliwym śmiechem. Po
chwili śmiała się cała sala. Sandomierscy seniorzy zaprosili nas na wrześniowe „Senioralia”. Wówczas klucze do
miast przekazywane są seniorom, a oni
przygotowują artystyczne i sportowe
imprezy. Zapowiedzieli się też z rewizytą w Nadarzynie.
Na sandomierskim, sławnym rynku,
po którym pędził na rowerze serialowy „Ojciec Mateusz” jest restauracja
Ciżemka. W starych piwnicach powitał
nas szef kuchni i opisał ciekawe potrawy regionalne. Podał nam zalewajkę
i ciżmak, sakwę gajowego i bulwę sandomierską. Przy kawie i szarlotce dołączyła do nas przewodniczka PTTK
i opowiedziała o niezwykłych mieszkańcach tego starego grodu na przestrzeni wieków. A potem jeździliśmy
po mieście i okolicy meleksami w stylu
retro. Górujący nad miastem Zamek,
Klasztor oo. Dominikanów, Dom Długosza, Pałac Biskupi, Ucho Igielne czyli Furta Dominikańska, Park Piszczeli,
Bulwar nad Wisłą i na koniec spacer po
cienistym Wąwozie Królowej Jadwigi.
W drodze powrotnej czekała nas jeszcze niespodzianka. Zatrzymaliśmy się
w winnicy. Jest ona doskonałym przykładem jak buduje się więzi rodzinne.
Młody sandomierzanin założył niewielką winnice, którą miał kiedyś na
tym stoku jego pradziad. Ojciec – senior, chcąc pomóc synowi, w wieku 63
lat otworzył własną produkcję serów.
Razem prowadzą agroturystykę, gdzie
wykorzystuje się ich produkty. Spróbowaliśmy, pochwaliliśmy.
Wracaliśmy pełni pomysłów jak ułatwić i uatrakcyjnić życie naszym seniorom. I przekonani, że wszystko w naszych rękach.
EWA JAPAŁ-PAC
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W marcu br. Gmina Nadarzyn przystąpiła do projektu „Mazowieckiej Unii
Światłowodowej”, realizowanego przez
firmę Orange Polska. Inwestycja jest
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu
Orange Polska będzie m.in. realizowała budowę sieci światłowodowej zapewniającej mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do szybkiego Internetu (100 Mb/s
i więcej). Przygotowaliśmy dla Państwa listę punktów adresowych planowanych do objęcia
zasięgiem inwestycji na terenie Gminy Nadarzyn: https://www.nadarzyn.pl/plik,7767,wykaz-planowanych-popc2-gmina-nadarzyn-pdf.pdf
Jeżeli są Państwo zainteresowani doprowadzeniem światłowodu do domu, zachęcamy
do zapoznania się ze szczegółami projektu (http://uniaswiatlowodowa.pl/prace/nadarzyn/index.html). Znajduje się tam również deklaracja, którą mogą Państwo pobrać oraz
złożyć w Urzędzie Gminy Nadarzyn.
Pytania dotyczące bazy adresowej, bądź zagadnienia techniczne można przesyłać bezpośrednio do Orange na adres email: mazowiecka.unia@orange.com
O wszelkich nowościach będziemy informowali na bieżąco.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z ukazaniem się artykułu podpisanego przez radną Bożenę Kapitan i byłego
radnego Marcina Zaborowskiego, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące
projektu Mazowieckiej Unii Światłowodowej i udziału Urzędu Gminy w tym projekcie,
poniżej przedstawiamy stanowisko Urzędu.
1. Nieprawdą jest, że realizatorem projektu jest Gmina Nadarzyn, wykonawcą projektu
Mazowieckiej Unii Światłowodowej jest firma Orange Polska SA.
2. Nigdy, na żadnym etapie projektu Mazowieckiej Unii Światłowodowej (MUŚ) nie miały
miejsca negocjacje pomiędzy Urzędem Gminy Nadarzyn a firmą Orange dotyczące
realizacji projektu (zarówno odnoszące się do fazy projektowej – obszar projektu, zakres
ulic, czy też wykonawczej), za całość projektu odpowiada firma Orange Polska SA.
3. Projekt unijny Mazowieckiej Unii Światłowodowej nie był przygotowywany przez
Gminę Nadarzyn, a jedynie po powstaniu MUŚ w marcu 2018 r. Gmina Nadarzyn
zadeklarowała chęć uczestnictwa w projekcie.„Orange Polska zaprasza reprezentowane
przez Państwa gminy do udziału w Mazowieckiej Unii Światłowodowej, która
została zawiązana 15 marca przez: gminę Podkowa Leśna, gminę miejską Mińsk
Mazowiecki, gminę Piaseczno, gminę Nieporęt oraz Orange Polska.” (Źródło: http://
uniaswiatlowodowa.pl/mazowieckie/)Działania Gminy Nadarzyn w ramach projektu
polegały na przekazywaniu informacji Mieszkańcom na stronach internetowych, portalach
społecznościowych, zorganizowaniu spotkania Mieszkańców z przedstawicielami
Orange dnia 09.07.2018 r., a obecnie na zbieraniu do urny (dostarczonej przez Orange)
deklaracji uczestnictwa.
UG Nadarzyn

15

Wiadomości Nadarzyńskie

Wspomnienie z 307. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej
na Jasną Górę

W dniach 6-14 sierpnia odbyła się
307 Warszawska Pielgrzymka Piesza
na Jasną Górę.
Wymarsz pątników poprzedziła Msza
św. pod przewodnictwem metropolity
warszawskiego ks. kard. Kazimierza
Nycza.
Organizowana przez warszawskich
paulinów pielgrzymka została zapoczątkowana w roku 1711 i wyróżnia
ją to, że pielgrzymuje nieustannie
i w sposób nieprzerwany przez te
wszystkie lata – odbywała się nawet
w czasach zaborów, wojen, okupacji
i zniewolenia komunistycznego.
Tegoroczne hasło pielgrzymki:
„Z Maryją wolni” nawiązuje do 100

XXI wieku daje nam zaskakująco aktualne drogowskazy, jak być człowiekiem wolnym w wymiarze osobistym,
rodzinnym, społecznym, narodowym
i przestrzega, że „wolność nie jest
dana raz na zawsze”. Na tegoroczną
pielgrzymkę opracowana została nowenna na podstawie książki „Maryjne
drogi wolności Prymasa Tysiąclecia”.
Z okazji jubileuszu niepodległości
Polski było wiele akcentów nawiązujących do tej rocznicy, między innymi wszyscy pielgrzymi „w duchu
dziękczynienia i prośby” odmawiali
pochodzącą z 1915 r. „Litanię Narodu Polskiego” do świętych i błogosławionych w historii Kościoła w Polsce.
Fot. arch. Pielgrzymów

rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Św. Jan Paweł II powiedział, że „na Jasnej Górze zawsze
byliśmy wolni”. Słowa Papieża bardzo
wyraźnie ukazują to, jak ważne dla Polaków jest jasnogórskie sanktuarium.
Nauczał, że „wolność jest nam dana,
ale też zadana”. Dlatego w tym roku
w czasie wędrówki dziękowaliśmy
Bogu przez ręce Maryi za dar wolności i prosiliśmy Go o dar umiejętnego
jej zagospodarowania, prosiliśmy też
o prawdziwą wolność dla naszej Ojczyzny, dla polskich rodzin. W sposób
szczególny w tym roku towarzyszyło
nam nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego, który wciąż nas uczy, na czym
polega prawdziwa wolność. Prymas
Tysiąclecia w dzisiejszej rzeczywistości
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Za ich wstawiennictwem prosiliśmy
o pomyślność dla naszej Ojczyzny,
aby stanowione prawo broniło życia
od poczęcia do naturalnej śmierci, by
małżonkowie zapraszali do swojego
życia Chrystusa, aby polskie rodziny
w duchu chrześcijańskich wartości
wychowywały swoje dzieci do wolności.
Szukającym odpowiedzi na pytanie,
jak wychowywać młodych, zalecamy
wskazania prymasa Wyszyńskiego.
Jaki program wychowania nam pozostawił? Przede wszystkim podkreślał fundamentalne zadanie rodziców,
mówił: „Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowania, o wpływie
istotnym i niezastąpionym.” Wychowawcze prawo rodziców wynika

z więzów krwi i z przyrodzonej miłości, jaka istnieje między dzieckiem
i rodzicami. „Nie ma silniejszej więzi
w porządku przyrodzonym, jak więź
matki i dziecka. Nie ma też większej
bliskości”.
Idąc ku Jasnej Górze, po drodze
nawiedzamy wiele ważnych sanktuariów w historii naszego Narodu. Na
naszej drodze jest m.in. Nowe Miasto, gdzie posługiwał przez wiele lat
bł. ojciec Honorat Koźmiński. Przechodzimy przez Studziannę, gdzie
z okazji 50 rocznicy koronacji obrazu
Matki Bożej Swiętorodzinnej, czczonej w tym sanktuarium, pielgrzymi
z Warszawy ofiarowali kielich i patenę jako wotum wdzięczności. Przy tej
okazji warto przypomnieć, że pątnicy
z Warszawy niejednokrotnie składali
ofiary wotywne, na przykład pierwsza stacja Drogi Krzyżowej na Jasnej
Górze została ufundowana przez
pielgrzymów z Warszawy.
Ponieważ pielgrzymka jest przede
wszystkim
czasem
rekolekcji
w drodze, priorytetem był jej wymiar
duchowy. Pielgrzymka to przede
wszystkim spotkanie z Panem Bogiem i pogłębienie z Nim relacji.
Każdy krok i spoczynek, każda radość i słabość, wszystkie doświadczenia na pielgrzymce przeżywane są
w duchu wiary. Chodzi o to, aby ten
czas wykorzystać maksymalnie dla
uwielbienia Pana Boga, dla wypraszania Bożego błogosławieństwa przez
wstawiennictwo Maryi dla każdego
i dla wszystkich, we wspólnocie ludzi
tej samej wiary.
Temu miały służyć wszystkie modli6 (231) sierpień 2018
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twy, śpiewy, konferencje i świadectwa,
których mnogość urozmaicała pielgrzymi trud.
To dzisiejsze wspomnienie zakończę
słowami Ks. kard. Kazimierza Nycza
z porannej mszy w dniu 15.08.2018r,
który błogosławiąc całą WPP powiedział:
„Dziękuję za radosny trud pielgrzymowania, dziękuję za złożenie
wszystkich trudów na ołtarzu Jasnej
Góry. Możemy i chcemy być wolni
– jak to mówi hasło tegorocznej piel-

grzymki.
Życzę wszystkim pielgrzymom,
żeby Ewangelii, także głoszonej
w czasie tej pielgrzymki nie przyjmować, jako zestawu pięknych haseł
dla innych, ale żeby owoc pielgrzymowania był w sercu każdego z nas.
Bo właśnie ta suma, która jest sumą
naszych nawróceń, każdego z nas, naszego uwielbienia Pana Boga, naszego życia wedle Ewangelii, sprawia, że
jesteśmy Kościołem Żywym. Chcemy
żeby tak było”.

Na koniec garść statystyk przygotowanych przez brata Piotra (na podstawie własnych pomiarów i analiz).
Tabelka poniżej -red.
UWAGA! Żeby przejść dystans tegorocznej pielgrzymki wystarczyło
zjeść 87,3 pączka (jeden pączek =
300 kcal).
Pozdrawiam i zapraszam za rok na
308 WPP
Brat Ryszard pielgrzym z Nadarzyna

Kolejny dzień

dystans
w km

czas marszu

śr. tempo
min/km

średnia
prędkość
km/h

zużyte
kalorie
kcal

łącznie
metrów
w górę

łącznie
metrów
w dół

06-08-2018

40,73

09:30:00

14:07:00

4,25

3 365

729

651

07-08-2018

43,78

09:58:09

13:40:00

4,25

3 566

134

153

08-08-2018

38,73

10:31:14

16:18:00

3,68

3 412

955

891

09-08-2018

32,29

08:22:05

15:01:00

4,04

2 784

480

503

10-08-2018

31,76

09:59:23

18:52:00

3,18

3 002

61

55

11-08-2018

29,99

07:59:29

16:51:00

3,89

2 613

104

169

12-08-2018

34,21

11:22:00

19:56:00

3,01

3 312

492

399

13-08-2018

26,55

10:57:41

24:46:00

2,42

2 848

326

341

14-08-2018

15,04

03:49:00

15:18:00

3,92

1 287

376

338

suma/
średnia

293,08

82:29:01,00

17:12:07

3,63

26 189

3 657

3 500

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

śp. Jacka Kwiatkowskiego

Założyciela sekcji brydżowej w Nadarzynie, jej wieloletniego prezesa

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi
oraz Wójt i Pracownicy UG Nadarzyn,
Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Grzegorza Tyszko

cenionego pedagoga, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w latach 2006-2008,
wieloletniego Dyrektora SP w Kostowcu

Bliskim składamy wyrazy współczucia

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Zespołu Oświatowego, Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Nadarzyn
6 (231) sierpień 2018
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OŚWIATA
LO Nadarzyn

WYSOKIE LOTY
W LICEUM
W NADARZYNIE
Kolejny rok i kolejna niespodzianka dla absolwenta gimnazjum, który osiągnął wysokie wyniki w nauce,
a w szczególności z języka angielskiego. Dzięki chcącemu zachować
anonimowość sponsorowi, KAROL
POŚPIECH, uczeń klasy 3D z rozszerzonym angielskim, miał możliwość
poczuć się jak prawdziwy pilot. Dwie
godziny za sterami symulatora Boeinga
737, z prawdziwym pilotem Norwegian
Airlines gwarantowały duże emocje
i dobrą zabawę. Nasz uczeń wykonał
lot, a także kilka startów i lądowań na
wybranych lotniskach na całym świecie
w różnych warunkach atmosferycznych. Miał możliwość zapoznania się
z obsługą radiokomunikacji, a także
zgłębić procedury na dowolnych etapach lotu. Wszystko to w profesjonalnym centrum FLYSPOT w Morach k/
Warszawy. Znajomość języka angielskiego jest niezbędna przy sterowaniu
samolotem. Karol mógł tu zatem zastosować swoje umiejętności językowe
w praktyce.

fot. arch. LO
W przeprowadzonym w tym roku egzaminie TOEFL junior (honorowanym
w szkołach na całym świecie) Karol zdobył 895 pkt na 900 pkt możliwych do
zdobycia, popełniając jeden błąd.
Mamy nadzieję, że znajdą się godni następcy Karola w kolejnych latach, a ich loty
będą jeszcze wyższe.
Karolowi gratulujemy, sponsorowi dziękujemy, a wszystkim życzymy pomyślnych
wiatrów.
Magdalena Drzewiecka – Fietkiewcz
nauczyciel jęz. angielskiego

Mazowiecka Uchwała
Antysmogowa

Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. wszedł zakaz stosowania wskazanych
w uchwale antysmogowej paliw. Nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla
kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających
biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego
drewna); użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów,
które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 3035:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami
ekoprojektu; użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy
PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne
z wymogami ekoprojektu; użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN
303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności; posiadacze
kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają
wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu
do wartości określonych w ekoprojekcie.

Szczegółowe informacje:
https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/
art,4164,od-1-lipca-wchodzi-zakaz-stosowania-wskazanych-wuchwale-antysmogowej-paliw.html
https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/
uchwala,3417,16217.html
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Dopalacze - szybka śmierć...
NOWE SUBSTANCJE
PSYCHOAKTYWNE
Jak wskazują statystyki, dopalacze są
obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zatruć i zgonów wśród młodych
ludzi.
Z danych Głównego Inspektoratu
Sanitarnego wynika, że od początku roku do czerwca odnotowano już
1942 przypadki zatrucia dopalaczami.
W pierwszym półroczu życie z tego
powodu straciło 11 osób.

W ostatnich tygodniach w województwie łódzkim 10 osób w wieku od 19
do 40 lat zmarło, prawdopodobnie
WŁAŚNIE z powodu zatrucia dopalaczami.
Od 1 listopada 2018 r. wejdzie w życie
nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej –
Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa?
Przede wszystkim
1.
przewiduje poszerzenie definicji dopalaczy i wprowadzenie pojęcia oraz definicji „nowej substancji
psychoaktywnej” rozumianej jako
nowy środek odurzający lub nowy lek
psychotropowy,
2.
przemodelowana
zostanie
definicja dopalaczy - nastąpi oddzielenie substancji psychoaktywnej od
środka zastępczego. Substancja psychoaktywna (ze znanym wzorem chemicznym) trafi do wykazu nowych
substancji, za posiadanie których będą
stosowane kary jak za posiadanie narkotyków.
3.
dopalacze będą traktowane
przez prawo na równi z narkotykami.
Do tej pory za handel dopalaczami
groziła jedynie kara finansowa. Według
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znowelizowanych przepisów za samo
posiadanie znacznych ilości dopalaczy
będzie groziła kara do 3 lat więzienia, a za
handel dopalaczami do lat 12 więzienia”.
4.
Zrównanie list narkotyków i
dopalaczy. Przyspieszeniu ulegnie
RÓWNIEŻ proces wpisywania nowych substancji na listę związków
zakazanych. Od momentu wejścia
w życie przepisów ustawy, wszystkie listy będą stanowiły załącznik do
rozporządzenia, a nie do ustawy, co
znacznie przyspieszy delegalizowanie
kolejnych dopalaczy.

5.
Rejestr ofiar dopalaczy
W projekcie nowelizacji ustawy
wpisano obowiązek zgłaszania do
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatruć środkiem zastępczym
lub nową substancja psychoaktywną..
Pomoc dla uzależnionych
Nowe przepisy mają TAKŻE zapewnić pomoc osobom uzależnionym od
dopalaczy – OSOBY TE dostaną takie
samo wsparcie jak osoby uzależnione
od narkotyków. To znaczy, że uzależnienie od nowych substancji psychoaktywnych będzie podlegało leczeniu
i rehabilitacji, tak jak uzależnienie od
narkotyków.
•
Uzależnionym będzie przysługiwać terapia w różnych formach
– od diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, poprzez terapię uzależnień i psychoterapię.
•
Zależnie od stanu zdrowia
będzie możliwe przyjęcie na oddział
stacjonarny.
•
Będą to świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych
•
Chciałabym zaapelować do
wszystkich Państwa, do rodziców
i opiekunów o zwrócenie szczególnej
uwagi na dzieci i młodzież; apeluję
również do ludzi młodych abyście

nie zażywali tego typu substancji,
ponieważ skutki są niebezpieczne,
nieprzewidywalne i jak widzimy dramatyczne.

Gdzie szukać pomocy?

- Oferta Punktu Konsultacyjnego
przy GKRPA Nadarzyn
- Informacja o Nadarzyńskich Dniach
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
- Codziennie w godzinach 16.0021.00 czynny jest Antynarkotykowy
Telefon Zaufania 801 199 990.
- Pomoc można znaleźć również w Antynarkotykowej Poradni
Internetowej: www.narkomania.org.pl.
- Informator na temat placówek
udzielających
pomocy
osobom
z problemem narkotykowym dostępny jest na stronie Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii: www.
kbpn.gov.pl.
- 800 060 800 bezpłatna całodobowa infolinia Głównego Inspektora
Sanitarnego
- 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie
w godz.12-22
- Pomoc online dostępna na 116111.
pl/napisz
- 801 889 880 Telefon zaufania dla
osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich,
czynny codziennie w godz.17-22
- www.dopalaczeinfo.pl
Źródło: Kampania Ministerstwa
Zdrowia i Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zakłada, że 114
substancji psychoaktywnych, które są
wykorzystywane w dopalaczach, stanie się narkotykami, będą podlegały
nadzorowi policji i ściganiu, tak jak
narkotyki, będzie to przestępstwo.

Zasady sprzedaży dopalaczy
W myśl projektu, uproszczona zostanie procedura ścigania nieuczciwych
sprzedawców, którzy wprowadzają do
obrotu dopalacze.
Ponadto - w myśl projektu - w ramach jednorazowej sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym będzie
można kupić nie więcej niż jedno
opakowanie dostępnych bez recepty
leków zawierających pseudoefedry6 (231) sierpień 2018
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nę, dekstrometorfan lub kodeinę.
Leki te stosuje się przeciwkaszlowo lub przeciwko katarowi, jednak stosowane w dużych ilościach,
mogą prowadzić do odurzenia.
Jak działają dopalacze?
„Dopalacze” są produktami pochodzenia zarówno syntetycznego, jak
i naturalnego. Przy sprzedaży tych
substancji zamieszcza się informację
o tym, iż są to produkty kolekcjonerskie „nie do spożycia przez ludzi”.
„Dopalacze” działają na ośrodkowy
układ nerwowy. Po ich zażyciu zmienia się nastrój i zachowanie człowieka. Niektóre substancje syntetyczne
mają działanie podobne do amfetaminy, kokainy, czy ecstasy. Skutki
użycia mieszanek ziołowych mogą
być zbliżone do działania marihuany,
haszyszu czy LSD. Dopalacze mogą
działać uspokajająco, mogą wywoływać euforię, mogą też działać psychodelicznie i halucynogennie.
Po czym poznać, że dziecko używa
„dopalaczy”?
Każdy organizm reaguje inaczej.
Dlatego, to co u jednego nie wywoła

żadnych skutków, u innego dzieckaspowoduje poważne konsekwencje.
Do najczęstszych objawów używania
dopalaczy należą: przypływ energii,
podwyższenie nastroju, rozdrażnienie,
huśtawka nastroju, pobudzenie
psychoruchowe, napady szału, stany
depresyjne, halucynacje wzrokowosłuchowe.
Rodzice mogą też zaobserwować
utratę apetytu u dziecka, bezsenność,
przekrwienie gałek ocznych. Mogą
wystąpić takie reakcję jak wymioty czy
biegunka.
Zmiany świadomości powodowane
używaniem „dopalaczy” zwiększają
ryzyko niebezpiecznego wypadku,
odniesienia urazu, a także utraty
przytomności. Używanie dopalaczy
może spowodować skutki śmiertelne.
Jak rozpoznać „dopalacze”?
„Dopalacze” wyglądem przypominają
narkotyki. Występują one w postaci
białego proszku, kapsułek lub
tabletek, suszu roślinnego (liście,
nasiona, ekstrakt, skręty), suszu
grzybów.

Jak pomóc?
Przede wszystkim nie można dać wiary
argumentom naszego dziecka, gdy
próbuje przekonać nas, iż są to substancje
całkowicie
nieszkodliwe.
Warto
spokojnie porozmawiać z dzieckiem
i przekonać go do zmiany postępowania.
W pewnych przypadkach niezbędne
może okazać się wprowadzenie
konsekwencji takich jak na przykład
ograniczenie kontaktu z rówieśnikami.
Jeżeli problem jest poważny, można
zwrócić się do psychologa, pedagoga
szkolnego lub terapeuty uzależnień.
Codziennie w godzinach 16.00-21.00
czynny jest Antynarkotykowy Telefon
Zaufania 801 199 990.
Pomoc można znaleźć również
w
Antynarkotykowej
Poradni
Internetowej:
www.narkomania.org.
pl. Informator na temat placówek
udzielających
pomocy
osobom
z problemem narkotykowym dostępny
jest na stronie Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii: www.
kbpn.gov.pl.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień
Źródło: Kampania Ministerstwa Zdrowia i Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

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

6 (231) sierpień 2018
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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

3.07.2018 r. Wyjazd do ulatniającego się
gazu w budynku mieszkalnym przy ulicy Tarnicy w Starej Wsi. Po rozpoznaniu
i sprawdzeniu pomieszczeń, nie stwierdzono zagrożenia. Na miejscu obecne
były także PSP Pruszków oraz Pogotowie
gazowe.
4.07.2018 r. Wyjazd do palącej się trawy
w Krakowianach. Spaleniu uległo około
2000 metrów kwadratowych suchej trawy oraz zarośli. Na miejscu obecna była
OSP Młochów. Kilka godzin później zostaliśmy zadysponowani do pożaru gałęzi
na ulicy Przyleśnej w Wolicy. Na miejscu
działali już strażacy z OSP Raszyn.
5.07.2018 r. Udział zastępu w usunięciu skutków dachowania samochodu osobowego na drodze serwisowej
w Ruścu. Nasze działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, do
czasu zabrania samochodu. Na miejscu
obecne były dwa zastępy PSP Pruszków,
Policja WRD Pruszków oraz Pogotowie
Ratunkowe.
12.07.2018 r. Wyjazd do wycieku
gazu na terenie budowanego osiedla
w Walendowie. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, odgrodzenie terenu do przyjazdu Pogotowia Gazowego. Na miejscu
obecne były OSP Młochów oraz Policja
Nadarzyn.
13.07.2018 r. Wyjazd zastępu do pożaru
hali magazynowej w Pruszkowie. Nasze
działania polegały na zasileniu drabiny,
a także wprowadzeniu jednej roty gaśniczej na dach hali, prowadzenie prac rozbiórkowych. Na miejscu obecne jednostki z powiatu Pruszkowskiego, WarszawaZachód, Grodziskiego. Działania prowadzone od południa do wczesnych godzin
wieczornych.
15.07.2018 r. Wyjazd do rzekomo palącej
się lampy oświetleniowej na ulicy Polnej
w Nadarzynie. Po rozpoznaniu, znaleziono odłamaną lampę ze śladami nadpalenia. Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone. Bez działań gaśniczych.
16.07.2018 r. Udział zastępu w usunięciu
skutków zdarzenia drogowego w wyniku
którego samochód osobowy wjechał do
rowu. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
do czasu wyciągnięcia auta przez pomoc
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drogową. Na miejscu obecne były również OSP Młochów oraz Policja WRD
Pruszków.
18.07.2018 r. Wyjazd do pożaru starych
kurników na ulicy Oliwkowej w Wolicy.
Po rozpoznaniu stwierdzono niewielki
pożar hałdy odpadów. Na miejscu obecne
trzy zastępy PSP Pruszków, OSP Raszyn,
OSP Falenty. Bez działań gaśniczych.
Działania prowadzone w południe.
Natomiast w godzinach wieczornych
zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku po uderzeniu pioruna. Na miejscu
nie stwierdzono zagrożenia, ale po całkowitym odłączeniu prądu, sprawdzono
cały budynek. Na miejscu obecne dwa
zastępy PSP Pruszków, Straż Gminna
Nadarzyn oraz Pogotowie Energetyczne.
W trakcie powrotu do jednostki, zostaliśmy przekierowani na teren firmy Mago
do zalanej hali. Po rozpoznaniu okazało
się, że woda spłynęła z hali do rowów
melioracyjnych nie stwarzając zagrożenia,
dlatego odstąpiliśmy od działań.
Po powrocie do jednostki zostaliśmy od
razu skierowani do Walendowa, gdzie
doszło do podtopienia na terenie osiedla
Wentana. Nasze działania polegały na
ustawieniu dwóch pomp i przepompowanie wody ze studzienek do pobliskiego
rowu. Na miejscu działały już jednostki
OSP Młochów i OSP Raszyn. Działania
prowadzone do późnych godzin wieczornych.
19.07.2018 r. W godzinach porannych
wyjazd w celu sprawdzenia dwóch
miejsc gdzie doszło do niewielkiego
podtopienia. Po sprawdzeniu nie stwierdzono zagrożenia. Na miejscu obecna
OSP Młochów. W nocy zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego
z udziałem samochodu ciężarowego,
który uderzył w wiadukt. W wyniku tego
zdarzenia, śmierć poniósł kierowca ciężarówki. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu zakończenia działań przez policję oraz prokuratora. Na miejscu obecne dwa zastępy
PSP Grodzisk Mazowiecki, dwa zastępy
PSP Pruszków, OSP Młochów, ZRM
Grodzisk Mazowiecki, Policja WRD
Pruszków, technik oraz prokurator.
25.07.2018 r. Wyjazd zastępu do usunięcia

drzewa, które pod naporem silnego wiatru
złamało się i wisiało na kablach średniego
napięcia na ulicy Zarzewie. Nasze działania polegały na poobcinaniu wszystkich
gałęzi i zabezpieczeniu ich na poboczu,
a także na zabezpieczeniu zerwanych kabli. Na miejscu obecne było Pogotowie
Energetyczne.
26.07.2018 r. Wyjazd do pożaru samochodu osobowego przy ulicy Grodziskiej
w Starej Wsi. Po ugaszeniu, zabezpieczono
miejsce zdarzenia do czasu zabrania przez
pomoc drogową. Na miejscu obecne były
PSP Pruszków oraz Policja Nadarzyn.
27.07.2018 r. Wyjazd zastępu do ogniska.
Pouczono właściciela o zakazie wypalania
odpadów zielonych na terenie gminy. Na
miejscu obecne OSP Falenty.
28.07.2018 r. Wyjazd zastępu do
poszukiwania węża na ulicy Rolnej. Po
rozpoznaniu i sprawdzeniu terenu nie
znaleziono gada.
29.07.2018 r. Udział zastępu w usunięciu
gniazda
szerszeni,
usytuowanego
w szczycie budynku mieszkalnego.
Gniazdo zostało spryskane odpowiednim
preparatem
oraz
zutylizowane.
Działania prowadzone w godzinach
popołudniowych.
31.07.2018 r. Wyjazd do Kań na ulicę
Górną do pożaru śmieci. Na miejscu
działał już zastęp z PSP Pruszków.
Po zakończonych działaniach zostaliśmy
przekierowani do Ruśca, gdzie na terenie
gminne żłobka znajdowało się gniazdo
szerszeni i zagrażało dzieciom. Gniazdo
zostało spryskane odpowiednim preparatem i zutylizowane. Następnie zostaliśmy po raz kolejny przekierowani, tym
razem do Szamot na ulicę Czereśniową
do nadłamanej gałęzi, która zatrzymała się na dachu budynku mieszkalnego.
Kilka godzin po powrocie do jednostki,
zostaliśmy zadysponowani na Starą Wieś,
gdzie poprzez silny wiatr, przewróciło się
drzewo i wisiało nad drogą. Po zakończeniu tych działań zostaliśmy przekierowani na ulicę Jemiołową, także w Starej Wsi,
gdzie odłamana gałąź zerwała przewody
telekomunikacyjne. Nasze działania polegały na przecięciu gałęzi i zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia.
Krzysztof Hamernik Naczelnik OSP Nadarzyn
6 (231) sierpień 2018
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Nadarzyński Szczep WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych
Wakacje
(!!!),
choć się skończyły, to dzielimy się naszymi
wspomnieniami.
Na tegoroczny
obóz Nadarzyński Szczep „Wataha” wyjechał do Bud Lucieńskich
(Powiat Gostynin). Obrzędowość,
czyli taki temat przewodni wypoczynku to Dziki Zachód. Zuchy i harcerze
młodsi wcielili się w rolę Indian, którzy przybyli na Wielki Indiański Zlot.
Jeszcze przed rozpoczęciem obozu
każdy zastęp miał poznać historię
i kulturę jednego z plemion Ameryki
Północnej, dzięki czemu mogli przygotować charakterystyczne dla danego plemienia obrzędy, stroje i historię.
Pozwoliło to poszerzyć wiedzę na temat różnorodności indiańskiej kultury. W trakcie trwania obozu poszczególne zastępy przedstawiały swoje
wyjątkowe plemię. Harcerze starsi
przenieśli się w czasy gorączki złota
na Dzikim Zachodzie, przygotowali
się do wyprawy po złoto, wykonywali
zadania, za które otrzymywali „pieniądze” potrzebne im później do skompletowania ekwipunku.
Tuż po przyjeździe dzielni wojownicy, tudzież traperzy, pierwsze dni spędzili na własnoręcznym wykonywaniu
prycz i „kombajnów” (półek w namiotach). W ruch poszły piły, młotki,
gwoździe, setki metrów sznurka, świdry do kręcenia dziur… Efekty były
imponujące, a towarzyszyła temu myśl
„nie pleć głupio, bo się nie wyśpisz”.
Tak powstały trzy wioski: zuchowa „Plemię Qczi”, harcerska - „Dokąd
tupta nocą Wilk” i starszoharcerska
- „Poszukiwacze Złota”. Każdy podobóz miał swoje komendantki i kadrę
oraz własne zadania, a nad całością
czuwał wódz.
Zuchy: zostały przyjęte do szczepu
indiańskiego, wykonały stroje i malowidła na skórze, budowały wioskę,
w której każda szóstka miała swoje tipi, po przejściu prób była uroczystość nadania imion, ujeżdżały
„mustangi”, tropiły zwierzęta, podchodziły bizony, zdobywały totemy,
urządziły ucztę przyjaźni na którą zaprosiły wodzów z sąsiednich wiosek,
były też indiańskie zawody sprawno6 (231) sierpień 2018

ści i zręczności.
Harcerze: przebyli swój bieg indiański, wykonywali amulety związane
z ich nowymi indiańskimi imionami
oraz pióropusze. Uczyli się rozpalania
ognisk w rożnych warunkach pogodowych, bronili terenu zajętych przed
poszukiwaczami złota, handlowali
swoimi umiejętnościami, budowali
szałasy. Korzystając z mapy i kompasu dotarli do obozu harcerzy z ZHR,
z którymi przyjacielsko spędzili niedzielę.
Harcerze Starsi: tu nie było pióropuszy, ale kapelusze. Poszukiwacze złota
budowali kuchnię polową, przyrządzali posiłki na ognisku, wykonywali narzędzia do potrzebne do przesiewania
złota. Pogoda sprzyjała wędrówkom
po okolicy, był zwiad do Gostynina,
dwudniowy wypad do Nowego Duninowa, gdzie biwakowali w uroczym
zakątku nad Wisłą; byli na wycieczce
statkiem, wykonali służbę na rzecz lokalnej społeczności.
Były również wspólne zajęcia dla
wszystkich: Indiańskie Igrzyska, Festiwal Piosenki Obozowej, wycieczka

do Płockiego ZOO, spotkanie z sokolnikiem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Z wizytą profilaktyczną
gościliśmy funkcjonariuszy policji,
straży pożarnej i nadleśnictwa. Wieczory spędzaliśmy przy ognisku, na
śpiewankach, pląsach, projekcjach filmów, była również i kowbojska potańcówka. Każdy dzień rozpoczynaliśmy
i kończyli chwilą modlitwy. Jak na każdym obozie byli harcerze, którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, a zuchy
Obietnicę Zucha. Wzruszającym momentem jest przekazywanie najstarszych zuchów do drużyn harcerskich.
Na obóz uczestnicy nie zabierają telefonów, rodzice i znajomi mogli nas
podglądać przez bloga (http://obozwataha2018.blogspot.com/)
Co dobre to szybko się kończy, tak
też i błyskawicznie zleciało prawie
trzy tygodnie wspaniałej przygody.
Z nowymi doświadczeniami ruszamy
w nowy rok harcerski. Zapraszamy
w nasze szeregi, na zbiórki zuchowe
i harcerskie w SP w Ruścu, Kostowcu
i przy parafii w Nadarzynie, więcej na
http://www.szczepwataha.waw.pl/.

74. rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia o 17.00 na nadarzyńskim rynku zorganizowaliśmy apel z okazji
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta prosta i skromna uroczystość
była chwilą oddania hołdu powstańcom, którzy 74 lata temu ruszyli do walki,
aby zrzucić z Polski okupacyjne upodlenie. Apel zorganizowany przez harcerzy
był jednym z punktów całorocznych uroczystości związanych z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości.
fot. arch. szczepu
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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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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
6 (231) sierpień 2018

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 pierwszą część krótkiego rysu historycznego opisującego wydarzenia związane z odzyskaniem
przez Polskę Niepodległości.
Wybuch I wojny światowej 28 lipca 1914r.
oznaczał kres dotychczasowego porządku politycznego w Europie. Mocarstwa,
które dokonały rozbioru Polski, stanęły
do wykrwawiającej walki między sobą.
Wszystkie działające na ziemiach polskich
i na emigracji partie i stronnictwa polityczne od razu widziały w tym szansę na
odzyskanie niepodległości. I chociaż kalkulacje wobec dotychczasowych zaborców rozkładały się różnie, to cel był jeden
i wspólny – odrodzenie niepodległego
państwa polskiego.
Już 6 sierpnia 1914r. I Kompania
Kadrowa wyruszyła z krakowskich
Oleandrów, pod dowództwem Józefa
Piłsudskiego do walki z Rosjanami, jako
żołnierze polscy z orłem białym na otokach. To ten oddział, liczący zaledwie 144
ochotników, stał się zalążkiem I Brygady
Legionów Polskich. Powstają również
pierwsze struktury Polskiej Organizacji
Wojskowej. Piłsudski w 1916r. jest bardzo aktywny politycznie, odbywa szereg
spotkań z różnymi stronnictwami, aktywizuje POW. Kiedy 29 marca 1917r.
Rząd Tymczasowy Rosji wydaje proklamację przyznającą Polakom prawo
do niepodległości, a 6 kwietnia 1917r.
Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę
Niemcom, Piłsudski odmawia złożenia
przysięgi wierności i braterstwa broni
przez żołnierzy Legionów wobec wojsk
Niemiec i Austro-Węgier (tzw. „kryzys przysięgowy”) i skłania się w stronę
Ententy. Piłsudski i znaczna część brygad
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Legionów Polskich zostają internowani.
Dowódca II Brygady Legionów Józef
Haller przedostaje się do Francji, gdzie
obejmuje komendę tworzonej tam Armii
Polskiej (tzw. „Błękitnej Armii”) walczącej u boku państw Ententy. 4 czerwca
1917r. rząd Francji, odpowiadając na apel
polskiej inteligencji emigracyjnej, wydał
dekret o powołaniu Armii Polskiej we
Francji. Aby była to armia narodowa
polska potrzebne było jeszcze zaplecze
polityczne, któremu będzie podlegać.
Spowodowało to powstanie i uznanie
przez Ententę Komitetu Narodowego
Polskiego pod przewodnictwem Romana
Dmowskiego. Był to bardzo istotny fakt,
pozwalający później Polsce zasiadać przy
stole rokowań na konferencji pokojowej w
Wersalu. W Stanach Zjednoczonych ambasadorem sprawy polskiej był światowej
sławy pianista i kompozytor Ignacy Jan
Paderewski, w przygotowanym memoriale przekonując prezydenta Thomasa
Woodrowa Wilsona do konieczności
odbudowy niepodległego państwa polskiego. W dużej mierze przyczynił się do
tego, że w ogłoszonym 8 stycznia 1918 r.
orędziu prezydenta Wilsona do Kongresu
Stanów Zjednoczonych znalazł się warunek utworzenia wolnej i niepodległej
Polski z dostępem do morza. Później, już
w czasach II Rzeczypospolitej, po 1918 r.
powszechnie powtarzana anegdota
głosiła, że Paderewski „wygrał” Polskę u
Wilsona na fortepianie w Białym Domu.
10 listopada 1918r. o godzinie 7.30
rano z internowania do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Jego przyjazd został
potem owiany legendą. Nie było jednak
wielkiego powitania, na Komendanta czekało tylko kilku wtajemniczonych przedstawicieli Polskiej Organizacji Wojskowej
i przedstawiciel Rady Regencyjnej.
Eksponowane często zdjęcia z hucznego
powitania na dworcu Wiedeńskim (dworzec główny) przez ówczesne środowiska
polityczne i tysiące Warszawiaków dotyczą 12 grudnia 1916r., kiedy brygadier
Piłsudski, dowódca Legionów, przybył
do stolicy na rozmowy z członkami

Tymczasowej Rady Stanu. 10 listopada
1918r. krótkie powitanie Komendanta
przez Warszawiaków miało miejsce
przed pensjonatem przy ul. Moniuszki nr
2, gdzie zatrzymał się Piłsudski. Wiedział,
że trzeba działać szybko i skutecznie.
Stolicę potajemnie opuścił wcześniej generał – gubernator Hans von Besseler.
Nie było już zatem władzy okupacyjnej,
a wojsko niemieckie było pod dowództwem Rady Żołnierskiej. Jeszcze tego
samego dnia Piłsudski odbył szereg spotkań z przedstawicielami stronnictw politycznych, z członkami Rady Regencyjnej
i POW, a następnie z niemiecką Centralną
Radą Żołnierską, która na mocy zawartego porozumienia zobowiązała się złożyć
broń, w zamian za gwarancje bezpiecznej
ewakuacji jednostek niemieckich. Na rozkaz Piłsudskiego, już w nocy z 10 na 11
listopada oddziały Polskiej Organizacji
Wojskowej, żołnierze Polskiej Siły
Zbrojnej, studenci i harcerze przystąpili do rozbrajania oddziałów niemieckich. W Warszawie stacjonowało
około 30 tysięcy żołnierzy niemieckich,
a w całym Królestwie ponad 80 tysięcy. Większość z nich chciała jak najszybciej powrócić do domów. Niemcy
nie stawiali większego oporu, chociaż
sporadycznie dochodziło do starć,
miedzy innymi zacięcie bronili się
w Ratuszu i Cytadeli. Należy podkreślić, że do 19 listopada 1918r udało się
ewakuować wszystkie jednostki niemieckie z terenu Królestwa, a jednocześnie
w polskich rękach pozostała broń, amunicja, sprzęt i dobrze wyposażone magazyny wojskowe. Na informację o przybyciu do Warszawy Piłsudskiego rozwiązał
się i oddał do jego dyspozycji powołany
głównie przez członków PPS 7 listopada 1918r. w Lublinie Tymczasowy
Rząd Republiki Polskiej z Ignacym
Daszyńskim na czele. 11 listopada swoje
zaufanie i deklarację stworzenia wspólnego rządu narodowego przekazała
Polska Komisja Likwidacyjna pod
przewodnictwem Wincentego Witosa
(PSL), która 31 października przejęła
władzę w Krakowie.
11 listopada 1918r. stolica była wolna,
niezależna od zaborców i wojsk
okupacyjnych niemieckich, tego
samego dnia w Compiegne Niemcy
podpisali zawieszenie broni, które było
zakończeniem walk I wojny światowej.
11 listopada Józef Piłsudski, mając
faktyczną władzę wojskową w stolicy
i powszechne poparcie społeczne,
stał się rzeczywistym pierwszym
przywódcą Polski Niepodległej.
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Przekazanie tej władzy Piłsudskiemu
przez Radę Regencyjną było głównie
aktem formalnym, mającym na celu
podkreślenie legalności tej władzy
wobec narodu polskiego. Józef
Piłsudski powiedział: „Dano mi
wszystko do rąk (…) – dano mi
nazwisko „Naczelnika”; imię, które
łzy wyciska, imię człowieka, który,
pomimo że umarł, żyje zawsze, wielkie
imię Kościuszki. To imię Naczelnika
nowo tworzącego się państwa,
Naczelnika, który w jednym ręku
władzę cywilną i władzę wojskową
ma piastować, któremu wyjątkowe
prawa nadano, aby mógł w wyjątkowej
sytuacji wyjątkową prace dawać,
to imię zostało mnie ofiarowane”.
Piłsudski przystąpił do tworzenia
rządu narodowego, 11 listopada, od

wczesnych godzin rannych, rozpoczęło
się przejmowanie przez władze polskie
urzędów i instytucji, z ulic szybko
znikały niemieckie napisy a pojawiały
się polskie. Ludzie spontanicznie
manifestowali na ulicach, odbywały
się liczne wiece, a w oknach domów
i na gmachach instytucji publicznych
powiewały biało-czerwone flagi
i emblematy z białym orłem.
W tygodniku „Świat” 13 listopada
zapisano: „W ciągu dwudziestu
czterech godzin, żywiołowym jakimś
odruchem, Warszawa zrzuciła z siebie
pęta okupacji, niszcząc jej zewnętrzne
znaki, wracając w posiadanie
urzędów i gmachów, które po
przemocy rosyjskiej - przemoc pruska
w swe władanie wzięła”. Warszawa
bardzo dynamicznie przeżywała dni

przełomu, już czuła się z powrotem
stolicą niepodległej Polski. „Kurier
Warszawski” 11.11.1918r. nr 312
napisał: „Organizm narodowy pręży
się, aby tchnąć w tworzywo życie,
ucieleśnić najgorętsze marzenia,
przystąpić do wykonania wielkiego
dzieła odbudowy Ojczyzny. Warszawa
jest w tej pracy nie tylko mózgiem, ale
i sercem narodu”.
Tak właśnie 11 listopada 1918
roku nasza OJCZYZNA stawała
się, po 123 latach niewoli, wolną
i NIEPODLEGŁĄ POLSKĄ.
Był to dopiero początek drogi.... (cdn)
Leszek Skrzypczak
Zastępca Przew. Komitetu Obchodów
100-lecia Niepodległości

HOTEL
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
ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży.
Korepetycje, kurs indywidualny
lub grupowy.
Młochów, tel. 510 390 693

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

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
6 (231) sierpień 2018

27

Wiadomości Nadarzyńskie

28

6 (231) sierpień 2018

Wiadomości Nadarzyńskie

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 lipcu
2018 r. Sakrament Chrztu przyjęli:
Rafał Sosnowski, Zofia Frankowicz,
Przemysław Lewandowski, Adam
Bartniczuk, Maria Miś, Łukasz Ciosek, Jan Pilch, Zuzanna Żaczek.
Sakramentalny Związek Małżeński
w lipcu 2018 r. zawarły następujące
osoby:
Emilian Pindor - Sylwia Kucharczyk,
Paweł Kamiński - Justyna Witek,
Tomasz Rewers – Angelika Stręk,
Marcin Naziębło – Anita Sawicka,
Adam Kamiński – Malwina Sobieś,
Krzysztof Bartniczuk – Małgorzata
Mroczkowska,
Łukasz Żaczek – Marta Wieder.

Z przykrością informujemy, że w lipcu 2018 r.odeszli z naszej Parafii:
śp. Jacek Bodzak, śp. Jan Kapica, śp.
Wiesława Mrozińska, śp. Józef Nosecki.
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z
naszych rodzin.

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

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

Kancelaria parafialna
w okresie wakacyjnym
czynna:pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon, śr., pt. 16.30 17.30. Tel. 22 739 76 20

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

MacGregor N.: Niemcy. Zbiorowa
pamięć narodu
Jedyne w swoim rodzaju spojrzenie
na dzisiejsze Niemcy. Od 140
lat Niemcy są główną potęgą na
kontynencie europejskim. Ćwierć
wieku temu powstało jednak nowe
państwo niemieckie. Na ile zatem
tak naprawdę jesteśmy w stanie
je zrozumieć i jak ich obywatele
postrzegają dziś samych siebie? Nikt
dotąd nie napisał podobnej książki na
temat Niemiec.

Kłodkowski P.:
Imperium boga
Hanumana.
Indie w trzech
odsłonach
Reportaż
b y ł e g o
ambasadora
RP w Indiach
pokazuje ten
kraj od nieznanej dotąd strony. Indie
są miejscem, które fascynuje, intryguje
i poraża skrajnościami. Kompletny
portret Indii, targanych tęsknotą za
dawną świetnością i marzeniami o
jeszcze większej potędze.
Socha N.: Mgły
Toskanii
Jest ona i
d w ó c h
mężczyzn.
Starszy
i
m ł o d s z y.
Ojciec i syn.
Lena
nie
potrafi wybrać
żadnego z nich, więc decyduje się na
równoległe życia. Czy miłość można
podzielić, rozłożyć na procenty?

A może wolno kochać jednakowo
silnie, bez konieczności wyboru?

Seward I.: Mój mąż i ja
Ta książka to prawdziwa opowieść
o związku wbrew wszystkim, nawet
wbrew samemu sobie. O szczerym
uczuciu, które musi iść w parze z
dyktatem konwenansów. Jest to
także opowieść o niebywałej sile
kobiety, która rządzi Wielką Brytanią
od ponad 60 lat, królowej, która
przetrwała 13 premierów i wytrwała
na tronie całą epokę, gwarantując
stabilność swojej monarchii i swojego
małżeństwa.

Bednarz
K.:
Kwiaty
w pudełku.
J a p o n i a
oczami kobiet
Karolina
B e d n a r z
przygląda
się
Japonii
krytycznie, ale
z
empatią, celnie
wskazując
bolączki i wyzwania, z którymi na
co dzień mierzą się mieszkanki
Kraju Kwitnącej Wiśni. I pokazuje
siłę kobiet, które mimo różnych
trudności, coraz głośniej mówią o
swoich problemach. I coraz częściej
mówią „dość”.

Sebestyen V.: Lenin. Dyktator
Pragnął władzy i pragnął zmienić
świat. Osiągnął jedno i drugie.
Bolszewicki przewrót 1917 roku
postawił świat na głowie, a jeszcze
sto lat później Rosja i wiele innych
krajów pozostaje pod przemożnym
wpływem komunizmu. Biografia
Lenina autorstwa Victora Sebestyena

to nie tylko wnikliwe studium
dyktatury. To także głęboki, intymny
portret człowieka odpowiedzialnego
za największy horror ludzkości.

Mróz R.: Hashtag
„Twoja paczka już na ciebie czeka!”
– brzmiała wiadomość, która
wydawała się zwykłą pomyłką.
Tesa nie spodziewała się żadnej
przesyłki, niczego nie zamawiała
w sieci – a nawet gdyby to zrobiła,
z pewnością nie wybrałaby dostawy
do paczkomatu. Postanowiła jednak
sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i
okazało się to największym błędem,
jaki kiedykolwiek popełniła.

Kalicka M.: Dziewczyna z kabaretu
I r e n k a
Górecka,
m ł o d a
tancerka
z
kabaretu,
u c i e k a
z

bombardowanej stolicy. Kiersnowski,
urzędnik jednego z ministerstw,
przewozi bardzo cenny obraz.
Niestety, w czasie drogi Kiersnowski
i szofer giną, a Irenka zostaje sama z
Rembrandtem. W dodatku znajduje
małego żydowskiego chłopca, który
stracił matkę... Od tej chwili Irence
grozi podwójne niebezpieczeństwo.

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.
6 (231) sierpień 2018
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

„Kreatywne Wakacje”
w świetlicy NOK w Urzucie
Tydzień I

O tym, że czas szybko płynie nikogo
nie trzeba przekonywać, a w dobrym
towarzystwie nawet dwa razy szybciej!!!
Tak też było i w naszej świetlicy podczas
pierwszego tygodnia wakacji. Ekipa liczna, chwilami trudna do „ogarnięcia”, ale
zabawa najlepsza! Tworzyliśmy wielkie
plakaty wakacyjne i bawiliśmy się w chemików, wykonując przeróżne eksperymenty. Nie mogło obyć się bez seansu
filmowego i ogromnej ilości popcornu.
Zawitaliśmy także do kuchni, by upiec
maślane ciasteczka i pierniczki oraz zrobić własne lody!! Robiliśmy także magnesy i szyliśmy mięciutkie podusie. Na
zakończenie tygodnia malowaliśmy buźki, puszczaliśmy ogromne bańki mydlane i znaleźliśmy czas na gry planszowe,
bo grupa zrobiła się troszkę mniejsza :-)

Od września Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza na Salony Poezji K40, podczas
których wybitni aktorzy czytać będą swoje ulubione utwory.
Salony Poezji K40 będą odbywać się raz w miesiącu, w niedzielę o godzinie 12.00
w Sali widowiskowej NOK, przy Pl. Poniatowskiego 42. Jako pierwsza wystąpi Krystyna
Janda!!! która przeczyta wiersze Haliny Poświatowskiej. W kolejnych miesiącach w Salonie wystąpią m.in. Daniel Olbrychski, Krystyna Tkacz, Adam Woronowicz, Ewa Telega,
Czesław Mozil. Za prowadzenie i scenariusz Salonów odpowiada aktorka, członkini
Stowarzyszenia K40 Ewa Telega. Zapraszamy www.nok.pl. Wstęp wolny.

Tydzień II

Drugi tydzień wakacji minął nam równie szybko jak pierwszy, ale jeszcze bardziej intensywnie. Tydzień zaczęliśmy od
robienia „SLIMY”, czyli mieszania kleju
i płynu do prania, z pianką do golenia,
brokatem, styropianem i innymi dodatkami, z którego powstają niesamowite
„glutki”. Byliśmy na dwóch fajnych wycieczkach. Pierwsza do „Farmy Pony”
w Dziekanowie, pozwoliła nam na relaks na świeżym powietrzu. Karmiliśmy
i głaskaliśmy kozy, osiołki, kucyki i inne
zwierzątka mieszkające na farmie. Moc
wrażeń dostarczyły nam przejażdżki
wozami, zwłaszcza wozem strażackim.
Były też sale zabaw oraz przeróżne karuzele. Druga z wycieczek tym razem do
centrum rozrywkowego Hulakula, gdzie
również było mnóstwo atrakcji. Wielka
konstrukcja sali zabaw ze zjeżdżalniami,
piłeczkami i linami „wymęczyła” nawet
najtwardszych. Był też czas na posiłek,
grę na różnych dostępnych automatach
oraz zabawę na zewnętrznym placu zabaw. Odbyło się również kino świetlicowe, nauka decoupage na deskach oraz
zabawa cieczą nienewtonowską. Tydzień zakończył się kolorowymi warsztatami robienia lizaków, które odbyły się
w ramach „Akcji Animacja” prowadzonej
w okresie wakacji przez NOK w różnych miejscach na terenie gminy.
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Tydzień III

Ponownie gluty, czyli SLIMY, kończenie desek z decoupage, trochę quillingu, gier
planszowych i kino. Do tego kolejne dwie super wycieczki. Plenerowa do Baśniowych
Sadów Klemensa, gdzie można było się wyhasać na dmuchańcach, trampolinach
i w parku linowym, a odpocząć na leżakach i hamakach. Atrakcją były też przejażdżki
w beczkach i na gokartach. Druga wycieczka ….coś na co czekała większość uczestników, czyli Stacja Grawitacja – park trampolin. Mega szaleństwo zakończone na pruszkowskim placu zabaw. Na zakończenie, w piątek, kolejna Akcja Animacja, tym razem
pokazy trików piłkarskich, do tego ognisko i lody. Te wszystkie atrakcje zakończyły
trzytygodniową wakacyjną przygodę. Serdeczne podziękowania dla Państwa Elżbiety
i Sylwestra Kosińskich za pomoc i udostępnienie terenu na ognisko.
Agnieszka Sokołowska
Instruktor Świetlicy NOK w Urzucie
6 (231) sierpień 2018
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8 września (sobota)
2018 r.
godz. 11.00 – 12.30
ZAPRASZAMY
DO ŚWIETLICY
W PAROLACH

STREFA DZIECI –
DZIEŃ OTWARTY
Zapraszamy wszystkie dzieci już od 18
miesiąca życia na zajęcia ogólnorozwojowe, które pomogą dzieciom odnaleźć
się w grupie i świetnie bawić z rówieśnikami, przygotowując jednocześnie
do przyszłej edukacji przedszkolnej.

ZAPISY NA ZAJĘCIA NOK
(wyłącznie osobiście):

10 września w godz. 16.00-19.00 w sekretariacie NOK.
Kolejne dni w godz. 13.00-19.00.
Zajęcia NOK rozpoczynają się od 17 września 2018 r.
Warsztaty wokalne rozpoczynają się od października.
Oferta zajęć NOK na rok 2018/2019 dostępna w sekretariacie
NOK, na stronie internetowej www.nok.pl
oraz facebooku od 27 sierpnia 2018 r.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Szczegóły na str. 35 WN
6 (231) sierpień 2018

Każde zajęcia dzielimy na dwie części:
Część I
To czas zabaw muzyczno-ruchowych
(wykorzystujemy metodę aktywnego
słuchania muzyki klasycznej wg. Batti
Strauss, Carla Orffa, A.Gordona, Klanzy, pedagogikę zabawy a także gimnastykę smyka ).
Część II
To zabawy edukacyjne, sensoryczne
(zabawy z kaszą, ryżem, masami, przelewanie i kolorowanie wody) a także plastyczne
(malujemy, kleimy, lepimy, rysujemy) zabawy paluszkowe, wyciszanki-rymowanki,
matematyka smyka i gimnastyka języka
(bawimy się piórkami, patyczkami, guzikami, kubeczkami, pacynkami, kolorowymi
piłeczkami, chustą animacyjną, liną, folią
i wszystkim czym tylko da się świetnie bawić).
Prowadząca:
Daria Kosiak - Migda pedagog (prowadząca Klub Malucha w Żabiej Woli od 2010 r.,
Krasnale z Milanówka od 2015 r. a także
Dziecięcy Teatrzyk Okruszek od 2015 r.)
- animator zabawy, muzyki i teatru z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, 15
lat współpracy z zespołem artystycznym
Arfik, udział w spektaklu Diabły Polskie
w Teatrze Polskim w Szczecinie w reżyserii Janusza Józefowicza, dubbing i praca
w Radio Szczecin i Radio AS. Wieloletnia
praca z dziećmi i młodzieżą.
Więcej informacji i zapisy Daria Kosiak-Migda tel.: 884 077 608
UWAGA: dni i godziny spotkań cyklicznych zostaną ustalone po utworzeniu się grup.
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Pan Tadeusz i Marcin Pukaluk w Kinie Nokowym
Już we wrześniu niezwykła projekcja z muzyką na żywo. Zobaczymy „Pana Tadeusza” w reżyserii Ryszarda
Ordyńskiego - niemy film z 1928 roku, który zapoczątkował obchody dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Trudno o lepszą propozycję w roku obchodów stulecia niepodległości. Akompaniować
będzie Marcin Pukaluk - znany już nokowej publiczności muzyk, kompozytor i wielbiciel niemego kina. Po
projekcji (tradycyjnie) będą mieli Państwo okazję porozmawiać z gościem.

Zapraszamy 21 września (piątek) na godzinę 19:00. WSTĘP WOLNY!
Pan Tadeusz; Reżyseria: Ryszard Ordyński; Asystent reżysera: Stanisław Szebego; Scenariusz: Ferdynand Goetel, Andrzej Strug
Zdjęcia: Antoni Wawrzyniak, Janusz Wasung; Scenografia: Józef Galewski; Charakteryzacja: Konrad Narkiewicz; Kierownictwo
produkcji: Alfred Niemirski; Produkcja: Star-Film; Rok produkcji: 1928, Premiera: 9 XI 1928; Muzyka na żywo: Marcin Pukaluk
(elektronika)
Pan Tadeusz to największa polska produkcja filmowa okresu międzywojennego, zrealizowana na podstawie epopei Adama
Mickiewicza pod tym samym tytułem. Uroczysta warszawska premiera filmu, która odbyła się 9 listopada 1928 r.
z udziałem dostojników państwowych (prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz wielu dyplomatów, zapoczątkowała obchody dziesięciolecia niepodległości Polski. Film zaginął w czasie II wojny światowej. W latach
50-tych XX wieku odnaleziono fragmenty Pana Tadeusza o łącznej długości 42 minut. W 2006 roku we Wrocławiu odnaleziono
kolejne fragmenty, dzięki czemu udało się zrekonstruować ok. 120 minut trwającego oryginalnie ponad 3 godziny filmu.
Zobacz fragment filmu z muzyką: https://www.youtube.com/watch?v=G3BEeUAmlCo
Projekt: KONSERWACJA I DIGITALIZACJA PRZEDWOJENNYCH FILMÓW FABULARNYCH W
FILMOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Marcin Pukaluk

Muzykolog, kompozytor, performer i producent muzyczny. Tworzy muzykę do filmów, reklam i gier komputerowych. Fascynacja filmem niemym sprawiła,
że często akompaniuje podczas seansów z muzyką
na żywo. Skomponował muzykę do 11 klasyków filmu niemego: Metropolis, reż. Fritz Lang, 1927
Gabinet Doktora Caligari, reż. Robert Wiene, 1920
Nosferatu – symfonia grozy, reż. Friedrich Wilhelm
Murnau, 1922
Aelita, reż. Jakow Protazanow, 1924
Ziemia, reż. Aleksander Dowżenko, 1930
Strajk, reż. Siergiej Eisenstein, 1925
Generał, reż. Buster Keaton, 1926
Mocny Człowiek, reż. Henryk Szaro, 1929
Szkurnik, reż Mikołaj Szpikowski, 1929
Pan Tadeusz, reż. Ryszard Ordyński, 1928
Bestia, reż. Aleksander Hertz, 1917
Nagrał 2 solowe płyty. Zagrał 200 seansów z muzyką
na żywo w najlepszych kinach studyjnych Polski, m.in.:
Muza (Poznań), Cytryna (Łódź), Kinoteka (Warszawa),
Dolnośląskie Centrum Filmowe (Wrocław), Centrum
Sztuki Współczesnej (Toruń), Chatka Żaka (Lublin), Forum
(Białystok), Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin). Występował w ramach takich imprez filmowych, jak American
Film Festival, Plus Camerimage, Sputnik nad Polską, Festiwal Polskich Filmów „Wisła” w Moskwie, Pordenone Silent
Film Festival (Włochy), Polish Film Festival (Chicago), Minsk
International Film Festival, Polish Film Weeks (Helsinki),Batumi International Art-House Film Festival (Gruzja), Denver
Film Festival, czy festiwal „Mute Nights” w Odessie.
Dorota Suwalska
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Nowe zajęcia dla studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury
TAI CHI od października w każdą środę w godz. 10.30-12.00
Tai Chi jest najlepszą formą ruchu dla osób starszych, zapewniającą Seniorom jednoczesną pracę nad ciałem i umysłem. Systematyczne uczestnictwo
w zajęciach Tai Chi ma zbawienny wpływ na ich kondycję psychofizyczną,
a w szczególności:
•spowalnia procesy starzenia, poprawia funkcjonowanie kręgosłupa, likwiduje przykurcze mięśni, poprawia zmysł równowagi i zdrowie układu kostnego,
wzmocnienie i poprawa gęstości kości, przeciwdziałanie złamaniom i osteoporozie, jest znakomitym antidotum na bóle krzyża, kręgosłupa i zmiany reumatyczne, wzmacnia serce, reguluje ciśnienie i zwiększa wydolność krążeniowo
-oddechową, wzmacnia kostki, poprawia ruchomość kończyn, wzmacnia i uelastycznia stawy i ścięgna, zwiększa pojemność płuc, obniża poziom cholesterolu
oraz likwiduje przewlekłe zmęczenie.
Elementy programu Tai Chi dla Seniorów:
•Gimnastyka zdrowotna oraz nauka formy Tai Chi Chuan mającej w łagodny
sposób wzmocnić mięśnie, ścięgna i stawy oraz poprawić elastyczność ciała,
•Nauka metod regulacji ciała, oddechu i umysłu (poprawa koncentracji,
uważności oraz zdolności zapamiętywania),
•Zapoznanie z różnymi metodami oddechowymi mającymi na celu większe dotlenienie mózgu oraz poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej,
•Nauka ćwiczeń Chi Kung podnoszących i regulujących poziom energii wewnętrznej, znakomicie poprawiających samopoczucie psychofizyczne oraz jakość snu,
•Chi Kung kręgosłupa ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa, mięśnie
posturalne, pozwalające pozbyć się bólu kręgosłupa, pleców, czy karku.
Piotr Karolewski - Instruktor Tai Chi Chuan Dyrektor YMAA Warszawa

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nadarzynie zaprasza na zajęcia!!!!
Proponujemy: zajęcia komputerowe, język angielski, malarstwo, gimnastykę,
zumbę, Tai-Chi, zajęcia artystyczne, zajęcia literackie, teatr po angielsku

Uwaga: studentem UTW może zostać mieszkaniec gminy
Nadarzyn, który skończył 60 lat bez względu na wykształcenie!!!
kiedy: inauguracja roku akademickiego 2018/2019
29 września 2018r. o godz. 18.00
opłata: 10 zł miesięcznie bez względu na liczbę zajęć,
w jakich bierze udział student
informacje: dziekanat UTW wtorki i czwartki
w godz. 17.00-20.00, Katarzyna Akram, tel. 22 729 89 15,
e-mail: katarzyna.akram-nok@o2.pl
zapisy: od 18 września 2018r. od godz. 17.00
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury
Zajęcia UTW rozpoczynają się 1 października 2018 r.
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OFERTA ZAJĘĆ ŚWIETLICY
NOK w PAROLACH
na rok 2018/2019
ul. Olesińska 5

CERAMIKA
Prowadząca: Katarzyna Przywecka
plastyk ceramik
Zajęcia: wtorki 16.00-19.00 - dzieci
czwartki 16.00-19.00 - dorośli
Zapisy: u instruktora w godzinach
trwania zajęć od dnia 18 września.
Przyjdź przekonaj się czy to coś dla
ciebie-pierwsze zajęcia próbne, bezpłatne.
Płatne 40 zł/miesięcznie.
Zajęcia od 18 września 2018 r.
ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE
dla młodzieży i dorosłych ( filcowanie, wiklina papierowa, sznurek papierowy, biżuteria koralikowa)
Prowadząca: Marzena Latoszek
grupa: 7-12 osób
Zajęcia: czwartek godz. 17.30 –
20.00
Płatne u instruktora
Koszt zajęć: 100 zł/miesięcznie od
osoby
Zapisy: w świetlicy lub tel. 605-911300 od 3 września.
Zajęcia od 20 września 2018 r.
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH.
Dla wszystkich, którzy dzięki znajomości języka obcego chcą lepiej
radzić sobie w szkole, pracy i życiu.
Instruktor: Wioletta Jagodzińska
magister filologii angielskiej, nauczyciel i lektor języka angielskiego
z 10-letnim doświadczeniem oraz
ogromnym zaangażowaniem. Założycielka strony www.kredkatywna.pl
i pasjonatka odkrywania nowych sposobów nauki języków obcych, a także
talentów swoich Uczniów.
Oferowane zajęcia języka angielskiego:
• Lekcje standardowe z niestandardowym podejściem
• Lekcje indywidualne lub dwuosobowe
• Konwersacje na każdy temat
• Zajęcia kreatywne w oparciu o Rysunek, Pisanie lub Teatr
Zalety:
•
Małe grupy (4-8 osób)
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•
Wszystkie poziomy nauczania (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
•
Rozwijanie umiejętności językowych w sposób przyjazny dla
mózgu
•
Metoda i materiały dostosowane do wieku i potrzeb Ucznia
• Regularne monitorowanie i ocena
postępów w nauce
• Inspirujące lekcje i miła atmosfera
Zapisy oraz pytania proszę kierować
pod numer telefonu: 503 391 560
A także przez fanpage Angielsko na
Facebooku: www.facebook.com/angielsko; www.kredkatywna.pl
ZAJĘCIA FITNESS - ZDROWE
CIAŁO
- Zdrowy Kręgosłup,
- Ćwiczenia wzmacniające (przy
muzyce) typu TBC, ABT, ABS
i inne wzmacniające mięśnie wybranych partii ciała, również ćwiczenia
wzmacniające całe ciało,
- aerobik,
- Zumba fitness,
- Zumba Gold.
Zajęcia: wtorek godz. 20.00, czwartek
godz. 18.30. Zajęcia prowadzi:
Katarzyna Łukasik, licencjonowany
instruktor fitness-nowoczesne formy
gimnastyki, instruktor ZIN Zumba
fitness, Zumba Gold.
Więcej informacji pod nr telefonu
666 631 114.
UWAGA: Proszę zabrać ze sobą strój
nie ograniczający ruchów, obuwie
sportowe na zmianę, wodę i matę
do ćwiczeń. Może być karimata, kocyk lub duży ręcznik. Informacje
i płatności u instruktora. Zajęcia od
4 września 2018 r.
Więcej na stronie www.nok.pl
w zakładce świetlica Parole.

ZAPROSZENIE

30 września 2018 r.
(niedziela), o godz.16.00
zapraszamy na
PA - PA- PAM czyli interaktywny koncert dla
najmłodszych (0 - 6)
stworzony z myślą o umuzykalnianiu małego dziecka w duchu
teorii uczenia się muzyki E.E.
Gordona.

OFERTA ZAJĘĆ NA ROK 2018/2019
ŚWIETLICA NOK W URZUCIE
MALUCHOWO – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6 m-cy – 3
lata, zajęcia z elementami sensorycznymi
Poniedziałki w godz. 11:30 – 13:00.
Wstęp wolny!!!
Zapisy u instruktora 605 – 911-287.
ANGIELSKI dla KAŻDEGO
Zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajęcia prowadzone w niedużych grupach przez lektorkę Smart Teaching
Aleksandrę Olczak.
Grupy zostaną utworzone w zależności od liczby i wieku uczestników.
Wtorki w godz. 17:00 – 19:30.
Zapisy i informacje u instruktora 605 – 911-287.
Zajęcia płatne.

CZAS TWORZENIA, CZYLI ZAJĘCIA RĘKODZIEŁA
dla młodzieży i dorosłych (warsztaty szycia, decoupage,
wiklina papierowa, warsztaty kulinarne)
Środy w godz. 17:30 – 19:30.
Wstęp wolny!!!
Zapisy u instruktora 605 – 911-287.

SENSOPLASTYKA – edukacja sensoryczno-plastyczna, która wpływa
na optymalny rozwój całego organizmu już od pierwszych miesięcy życia.
Dwa czwartki w miesiącu w godz. 17:00 – 18:30.
Terminy zajęć będą podawane z wyprzedzeniem miesięcznym.
Pierwsze zajęcia 20 września br.
Zajęcia prowadzi trener I stopnia Agnieszka Sokołowska,
Zapisy u instruktora 605 – 911-287,
Wstęp wolny!!! Liczba miejsc ograniczona.

DZIECI W KUCHNI (7-11 lat) – dzieci poznają kuchnie świata.

Zajęcia cykliczne odbywające się raz w miesiącu, gdzie dzieci będą poznawały dany kraj, jego historię i kuchnię oraz przyrządzały najbardziej charakterystyczne dla wybranego kraju danie.
Piątek godz. 16:30 – 18:00.
Terminy zajęć będą podawane z wyprzedzenie miesięcznym.
Wstęp wolny!!! Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy u instruktora 605 – 911-287.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI 7-11 lat

Piątki od godz. 16:30 (z wyłączeniem jednego piątku w miesiącu)
Wstęp wolny!!! Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy u instruktora 605 – 911-287.

Rubrykę redaguje Kamila Michalska
Dyrektor NOK

Wstęp wolny
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GLKS - sekcja piłki siatkowej

Obóz w Austrii - fot. arch. sekcji

Pierwszy etap przygotowań, Austria
Podczas, gdy dwie dziewczyny (Kinga Wrońska i Julia Brzeczkowska)
walczyły „na piasku” w Polsce, ponad
trzdzieści zawodniczek przeplatało
ciężkie treningi z fanatastycznymi wycieczkami podczas obozu w austriackim Treffen.
Śniadanie o 8 rano w wakacje? Tak!
Siatkarki z GLKSu tak właśnie zwykle zaczynały typowy dzień. Później
widokowo fantastyczny zjazd gondolą z hotelu, krótki transfer na halę
w Villach i trening w najlepszych
możliwych warunkach. Wszyscy
zgodnie powtarzali, że hala piękna prawie jak w domu. Oczywiście taki

wyjazd to nie tylko treningi. Zawsze
znalazł się czas na spacer po mieście,
łącznie z wypadem na najlepsze lody
w okolicy.
Dziewczyny podczas wyjazdu zwiedziły słoweńską perłę - jaskinię Postojna, poznały zabawną i śmiałą gromadę Makaków Japońskich, zdobyły
przepiękny szczyt Gerlitzen.
Miały również czas na odpoczynek
nad jeziorem. Jeden z ostatnich dni
wyjazdu poświęciliśmy na zwiedzanie
Salzburga, czyli jednego z ładniejszych miast w tej części Austrii, ze
starym miastem wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zachęcamy do odwiedzenia naszego
profilu na www.fb.com/asglksnadarzyn/ tam dostępna
jest relacja fotograficzna.

O ostatnich rozgrywkach i zakończonym
sezonie
Zakończyliśmy wszystkie oficjalne
rozgrywki sezonu 2017/2018. Oczywiście nie oznacza to że zwalniamy
i spoczywamy na laurach. Dziewczyny, które razem z trenerką Anetą Krzemińską, zajęły tak wysokie
jak nieoczekiwane trzynaste miejsce
w Polsce w piłce siatkowej plażowej,
wyciągnęły wnioski i mają konkretne plany na kolejny sezon. Sportowa
ambicja została podrażniona, a apetyty jak zawsze wzrosły w miarę jedzenia.
Turniej finałowy Mistrzostw Polski
rozegrany został w tropikalnej aurze, która zdecydowanie nie sprzyjała
naszym zawodniczkom. Oczywiście
wiemy, że pogoda jest taka sama dla
wszystkich zespołów, ale musimy
pamiętać, że GLKS Nadarzyn reprezentował zespół o rok młodszy
od przeciwniczek. Dlatego wysokie
miejsce na arenie ogólnopolskiej,
w tak trudnych warunkach, tym bardziej cieszy. Szczególnie, że Kinga
i Julka zakończyły zawody dwoma
bardzo zaciętymi tie-break’ami. Zdobyte doświadczenie z całą pewnościę
będzie procentowało w kolejnych latach.

Biała Podlaska - fot. arch.sekcji

6 (231) sierpień 2018

37

Wiadomości Nadarzyńskie

Etap drugi, Biała
Podlaska
Podczas, gdy na miejscu dopinamy
wszystko pod kątem logistyki, zaopatrzenia i wyposażenia, ponad siedemdziesięcioosobowa grupa siatkarek
ciężko trenuje na drugim obozie przygotowawczym w Białej Podlaskiej.
I tym razem postawiliśmy na najlepszą bazę treningową, tak żeby nawet
najmłodsze siatkarki mogły się bez
reszty skoncentrować na jak najlepszym wykonywaniu ćwiczeń. Oczywiście znajdując również czas na
uśmiech i zabawę.

Serdecznie zapraszamy.
Stale rozwijamy kadrę
trenerską i wychodzimy
naprzeciw kolejnym
wyzwaniom. Oczywiście, jak
co roku, rozpoczęliśmy rekrutację nowych dziewczyn.
Wszystkie zainteresowane
zapraszamy na halę GOS
przy ul. Żółwińskiej 41.
Tam zawsze chętnie udzielimy dodatkowych informacji,
a już teraz możemy pochwalić się naszym nowym
plakatem. To taki symboliczny początek naszej
akcji promocyjnej.
Szanowni rodzice, dziadkowie, czy wujkowie, jeżeli tylko macie w rodzinie
dziewczyny, które chcą
w konstruktywny sposób
spędzać czas, zdobyć nowe
umiejętności, rozwinąć
się fizycznie oraz zawrzeć
super przyjaźnie
ZAPRASZAMY na treningi.
Siatkówka
- sport dla każdego.
38

GLKS - sekcja piłki koszykowej

Już pod koniec września br. zawodnicy sekcji piłki koszykowej
GLKS Nadarzyn rozpoczynają rozgrywki w 2 lidze.
Znamy już podział na grupy i terminarz rozgrywek. Zawodnicy GLKS
zagrają w grupie B, a na pierwsze
spotkanie koszykarze pojadą do
Białegostoku 29 września br.

Życzymy powodzenia!

https://rozgrywki.pzkosz.pl/…/
terminarz-i-system-rozgrywek-…
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Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
• Sala fitness: proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
• Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 6 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.

Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

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!!!
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oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
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