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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!
Na początku o tym co najcenniejsze, czyli o zdrowiu.
Nie mam niestety dla Was dobrych wiadomości. Ostatnie
analizy Ministerstwa Zdrowia
pokazują bardzo niski poziom
wyszczepienia Polaków.
Na tym tle nasza gmina i jej mieszkańcy wypadają bardzo… blado. Zajmujemy ostatnie miejsce w powiecie
pruszkowskim z wynikiem 33,5%
zaszczepionych osób na całą populację naszej gminy. Dla przykładu,
Warszawa i Podkowa Leśna mają
wynik 43,7%, a najlepsza w naszym
powiecie gmina Michałowice 40,4%.
W świetle ostatnich prasowych doniesień o zwiększonej liczbie zachorowań
w Wielkiej Brytanii czy Portugalii
i pojawieniu się już tzw. IV fali w tych
krajach, brak masowej odporności
jaką dają szczepienia słabo wróży naszemu powrotowi do normalności.
Bardzo to przygnębiające! Nie
chciałbym w październiku tworzyć
kolejnych raportów o stanie gminy,

informować o ilości zakażeń, ilości
osób na kwarantannie oraz zgonów
z powodu COVID-19. Pragnę jak
wszyscy żyć normalnie, wyjechać
na urlop zimą na narty, spotykać się
z ludźmi twarzą w twarz. Jednak to nie
zależy już tylko ode mnie.… To nasza
wspólna odpowiedzialność i mądrość.
Osoby zainteresowane szczepieniami mogą skorzystać z dwóch punktów
szczepień zorganizowanych w naszych
przychodniach ZOZ w Nadarzynie
i Młochowie. Punkty funkcjonują
także w soboty i wybrane niedziele.
Specjalnie dla mieszkańców SPG ZOZ
w Nadarzynie udostępnił specjalny
numer telefonu dedykowany zapisom na szczepienia - 574 567 029.
Pacjenci, którzy przyjęli pierwsze
dawki w innych odległych punktach szczepień, mogą przyjąć drugą
dawkę bez czasochłonnych dojazdów, na miejscu w Nadarzynie lub
Młochowie. Od czerwca br. dostępne
są także szczepienia dla dzieci, które
ukończyły 12 lat.
19 czerwca otworzyliśmy kom
pleks letnich basenów w Strzeniówce,

który udało się wybudować w re
kordowo krótkim czasie – 85 dni.
Do Waszej dyspozycji oddaliśmy dwa
baseny o wymiarach 25 × 12 metrów
o głębokości 120 cm i 150 cm, bro
dzik dla dzieci z parkiem wodnym,
dwie zjeżdżalnie, w tym 70-metrową
oraz jacuzzi 10-osobowe. Na obiekcie
znajdują się: boisko do piłki plażowej
nożnej i siatkowej, dwie duże pla
że – piaszczysta i trawiasta, toalety,
przebieralnie i barek gastronomicz
ny, wypożyczalnia leżaków, parasoli
i parawanów. Wszystko to położone
w otulinie sosnowo-brzozowego parku
w spokojnej okolicy. Zachęcam do odwiedzania naszego kompleksu, zwłaszcza rowerami, ponieważ z Nadarzyna
można pod same baseny podjechać
bezpiecznie ścieżką rowerową.
W czerwcu także zostało zrealizowanych kilka inwestycji drogowych,
w tym przebudowa ulicy Działkowej
w Strzeniówce, oraz pokrycie kilku
innych ulic destruktem z utrwaleniem
powierzchownym. Nowa nakładka
asfaltowa pojawiła się na ulicy Kościuszki w Nadarzynie, a od Rynku
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Od prawej Andrzej Pietrzak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn, Krzysztof Rymuza Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Dariusz Zwoliński Wójt Gminy
Nadarzyn, Marcin Rybicki kierownik basenów w Strzeniówce, Dariusz Maranowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, Anna Gutowska kierownik referatu inwestycji UG Nadarzyn oraz wykonawca Bartosz Czeszejko-Sochacki

do przystanku autobusowego przy
kościele wybudowaliśmy chodnik dla
pieszych. W lipcu będziemy kontynuowali działania związane z remontem
naszych gminnych ulic.
W mijającym miesiącu samorząd
podpisał umowy na budowę oświetlenia kilkunastu ulic w całej gminie,
a także na projekty oświetlenia kilku
następnych.
We współpracy z mieszkańcami
podpisane zostały również umowy
budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy
Gruszy i Sygietyńskich w Starej Wsi.
W przygotowaniu jest ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji w ul. Limonki i ul. Kawalerskiej oraz w ul.
Daniewice w Rozalinie. Wartość tych
prac to prawie 3 mln złotych (więcej
o sieci kanalizacyjnej na str. 8 WN).
W lipcu powinniśmy także poznać
wykonawcę budowy nowego, dużego
i ultranowoczesnego ośrodka zdrowia
w Nadarzynie, dwóch pumptracków
w Ruścu z monitoringiem i parkingiem, rozbudowy placu zabaw w Wolicy i Walendowie oraz wykonawców
gruntownej modernizacji oczyszczalni
w Walendowie i stacji uzdatniania
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wody na Bielinach.
Zwłaszcza te dwie
ostatnie inwestycje
mają ogromne strategiczne znaczenie
dla rozwoju naszej
gminy i wraz z budową nowego ośrodka zdrowia pochłoną
zawrotną sumę ponad
35 milionów złotych.
Liczymy także na
to, że w lipcu otrzymamy prawomocne pozwolenie
na budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego wraz z torem rolkarskim,
wiatą rekreacyjną i budynkiem zaplecza gospodarczego w Starej Wsi,
tężni solankowej przy Pastewniku
w Nadarzynie oraz przy ulicy Głównej
w Ruścu.
Na część tych i innych działań
udało się nam uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, pochodzące
głównie od samorządu województwa mazowieckiego, czyli z Urzędu
Marszałkowskiego.
Na koniec chciałbym jeszcze raz
pogratulować wszystkim uczniom,

którzy otrzymali
świadectwa ukoń
czenia szkoły oraz
uzyskali promocję
do następnej klasy.
Szczególne słowa
uznania kieruję do
naszych maturzy
stów z nadarzyń
skiego liceum oraz
uczniów szkół pod
stawowych, którzy
dzięki swojej deter
minacji i pracowitości otrzymali
świadectwa z wyróżnieniem.
Podziękowania należą się także
nauczycielom, w szczególności nauczycielom wyróżnionych uczniów,
pracownikom szkoły oraz dyrekcji.
Życzę Państwu udanego zasłużonego
urlopu i powrotu we wrześniu do szkoły i pracy w normalnych naturalnych
warunkach. Niech praca z dziećmi będzie dla Was wciąż źródłem satysfakcji
i będzie ważniejsza od „papierologii”
i jakiejkolwiek ideologii.
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Baseny letnie w Strzeniówce
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Baseny – cennik
Kompleks basenów letnich w Strzeniówce przy
ul. Działkowej 1 jest czynny 7 dni w tygodniu.
Od pon. do piątku w godzinach 11.00 -19.00
w soboty i niedziele w godz. 10.00- 18.00. Inne
obiekty należące do Gminnego Ośrodka Sportu
funkcjonują w innych godzinach.
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Karta Nadarzyniaka a bilet metropolitalny
Przypominamy, że Karta Nadarzyniaka jest wydawana osobom pełnoletnim
mieszkającym na terenie gminy i płacącym podatki w Urzędzie Skarbowym
w Pruszkowie. Dzieci korzystają z karty rodziców, natomiast w przypadku
biletu metropolitalnego wyrabiane są spersonalizowane karty dla niepełnoletnich (do tego potrzebne jest zdjęcie).
Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka w celu wyrobienia biletu metropolitalnego muszą złożyć odrębny wniosek. Link: https://www.nadarzyn.pl/
plik,13147,wniosek-o-wydanie…
Szczegóły dotyczące Karty Nadarzyniaka: https://www.nadarzyn.
pl/586,karta-nadarzyniaka

Karta Nadarzyniaka – Szpital Powiatowy w Pruszkowie:
50% zniżki na testy na przeciwciała SARS-COVID-2
Pacjenci na badanie na przeciwciała SARS-COVID-2 mogą zgłaszać się do
laboratorium (poziom –1) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–12.00.
Telefon komórkowy do laboratorium: 664-118-796.
Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4, parter przy Oddziale Chorób
Wewnętrznych.
Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn: https://www.nadarzyn.pl/810,kwiecien?tresc=12889
UWAGA! Opłaty za badania wyłącznie gotówką.

W ośrodkach zdrowia w Nadarzynie i w Młochowie trwają szczepienia przeciwko
COVID-19! – Cieszymy się,
że przystąpiliśmy do akcji
szczepień.

Szczepienia

Szczepienie to wyraz odpowiedzialności i troski nie tylko o własne zdrowie, ale także zdrowie najbliższych.
Personel przychodni profesjonalnie
i z pełnym zaangażowaniem realizuje
swoje działania – stwierdza dyr. Adam
Chustecki. Coraz więcej krajów wprowadza oraz zapowiada wprowadzenie
przywilejów dla podróżnych, którzy
zostali już w pełni zaszczepieni.
Zachęcamy wszystkich do rejestracji pod nr tel. 989/ 22739 48 40 lub
na www.pacjent.gov.pl.
Przypominamy też, że od 7. czerwca rodzice mogą zapisywać na szczepienie dzieci w wieku 12–15 lat.
Tekst i foto: FB SPGZOZ Nadarzyn
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Rok 2021 i kanalizacja
w gminie Nadarzyn
W ostatnim czasie budowa
i otwarcie letnich basenów
w Strzeniówce może trochę
„przyćmiły” inne ważne inwestycyjne działania naszego
samorządu.
Jednym z priorytetów już od wielu lat
jest stopniowa i regularna rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej.
Warto podkreślić, iż inwestycje
w budowę kanalizacji należą do jednych z najtrudniejszych pod względem technicznym, infrastrukturalnym
i finansowym.
Podstawowym warunkiem rozwoju
sieci i dokonywania nowych podłączeń
jest zdolność oczyszczalni do przyjęcia dodatkowych zrzutów ścieków
i ich oczyszczenia. Z pięciu gminnych
oczyszczalni takie możliwości mają
trzy oczyszczalnie: Kostowcu, Wolicy
i Młochowie (ta ostatnia została w 2019
roku zmodernizowana za kwotę 7 mln
złotych i uzyskała zwiększone moce
przerobu ścieków).
Oczyszczalnia w Walendowie, po
trzech latach starań, uzyskała w połowie 2021 roku prawomocne pozwolenie
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na rozbudowę i modernizację. Nasz
samorząd zamierza jeszcze w bieżącym roku, po wyłonieniu w przetargu
wykonawcy, przystąpić do prac, które
powinny zakończyć się z 2022 rokiem.
Najtrudniejsza sytuacja jest w największej i najstarszej gminnej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie. Władze
gminy i PKN od 2017 roku starały się
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzyskać niezbędne dokumenty i decyzje do otrzymania pozwolenia
na budowę nowoczesnej i większej
oczyszczalni w miejsce tej istniejącej. W 2020 roku PKN skierował do
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska skargę na opieszałość RDOŚ,
która została rozpatrzona na korzyść
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn. Na początku 2021 roku projektant wykorzystał zmianę przepisów
prawnych i zrezygnował z procedowania pozwolenia środowiskowego
na rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Nadarzynie delegując sprawę do…
Wójta Gminy Nadarzyn. Tym samym,
po prawie czterech latach, wójt gminy
będzie od początku prowadził postępowanie w celu uzyskania zgody środowiskowej na budowę oczyszczalni

w Nadarzynie, co w dzisiejszych realiach prawnych może trwać nawet do
dwóch lat. Potem potrzebne będzie
jeszcze uzyskanie w Przedsiębiorstwie
Państwowym „Wody Polskie” operatu
wodno-prawnego na zwiększony zrzut
oczyszczonych ścieków i na końcu
uzyskanie pozwolenia na rozbudowę
oczyszczalni. Jeśli do końca 2023 roku
przebrniemy przez meandry urzędniczych pozwoleń i zgód to będzie
prawdziwy rekord świata.
Wracając do gminnych inwestycji w kanalizację, co nas czeka w tym
roku, oprócz rozpoczęcia rozbudowy
oczyszczalni w Walendowie (wartość
około 7 mln złotych) i przygotowywania dokumentacji do rozbudowy
oczyszczalni w Nadarzynie (wartość
około 20 mln złotych)?
Przede wszystkim, na mocy porozumienia pomiędzy gminą Nadarzyn
i PKN w Nadarzynie oraz prywatnymi
inwestorami:
• została rozbudowana i zmodernizowana przepompownia tłoczna
ścieków w Ruścu przy ulicy Osiedlowej – do tej pory jedna z najbardziej
usterkowych przepompowni w całej
gminnej sieci;
• została wybudowana sieć główna
w części sołectwa Rozalin przez
prywatnego inwestora do swojej
inwestycji, z możliwością podłączenia się do niej indywidualnych
mieszkańców;
• Gmina Nadarzyn w porozumieniu
z mieszkańcami, na mocy wspólnych ustaleń, dofinansuje budowę
sieci kanalizacyjnej w ulicach Sygietyńskich i Gruszy w Starej Wsi
oraz Limonki w Rozalinie;
• PKN będzie realizował budowę
odcinków kanalizacji w miejscowościach Wolica, Młochów i Urzut
z celowej dotacji samorządu gminy
Nadarzyn na rok 2021 oraz modernizację przepompowni przy ulicy
Jaworowej w Nadarzynie.
Ostatnią dobrą wiadomością
jest otrzymanie przez nasz samo
rząd 9 czerwca br. dotacji unijnej
w ramach Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich w wysokości
880 000 złotych na rozbudowę sieci

kanalizacyjnej w miejscowości Ro
zalin w ul. Daniewice i ulicy Kawa
lerskiej. Przed nami trudne zadanie
znalezienia w mocno napiętym gmin
nym budżecie 1 mln złotych wkładu
własnego, niezbędnego do zrealizo
wania tego zadania.
Od 2018 roku do końca 2020 roku
samorząd gminy Nadarzyn i Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
zainwestowały w rozwój gminnej sieci
kanalizacyjnej ponad 34 miliony złotych pochodzących z własnego budżetu i środków zewnętrznych. Budowa

kanalizacji dotyczyła takich miejscowości jak: Wolica, Urzut, Rozalin,
Nadarzyn, Stara Wieś, Młochów, Kajetany, Walendów. To ogromne kwoty
i bardzo duże wyzwania organizacyjne
dla urzędników.
Jednak na możliwość podłączenia
kanalizacji sanitarnej nadal czeka wielu
mieszkańców naszej gminy, a niektóre
sołectwa są obecnie pozbawione możliwości technicznych odbioru ścieków,
jak choćby Krakowiany, Wola Krakowiańska, duża część Ruśca i Starej
Wsi. Takiej możliwości będą również

pozbawieni nowi mieszkańcy Walendowa, Nadarzyna, Strzeniówki i Kajetan,
do czasu rozbudowy wspomnianych
wcześniej oczyszczalni ścieków.
Warto również podkreślić i przy
pomnieć, że od 2017 roku cena wody
i odbioru ścieków w gminie Nadarzyn
nie uległa zmianie. Cena za 1 m3 wody
i 1 m3 zrzutu ścieków jest od dłuższe
go czasu jedną z najniższych w tzw.
„wianuszku warszawskim”.
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Nową nakładkę bitumiczną zyskały w ostatnim czasie ulice
Przerąbkowska oraz Oliwkowa
w Wolicy.
Po nowej nawierzchni mogą poruszać się też mieszkańcy przy domach
komunalnych w Nadarzynie przy ulicy Błońskiej oraz ulicy Kościuszki
w Nadarzynie.

Place zabaw

Inwestycje

Pszczółka, jeżyk i chrząszcz, te
sympatyczne stworzonka pojawiły się w miniparku w Strzeniówce, gotowe zaprzyjaźnić
się z każdym, kto będzie o nie
dbał i je szanował.

Nowe zabawki pojawią się także w tym
roku na placach zabaw w Wolicy
i Walendowie, a w 2022 roku o nowe
miejsce do zabawy dla najmłodszych
wzbogaci się sołectwo Urzut.
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12 czerwca mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin,
odprawioną w kościele pw.
św. Klemensa w Nadarzynie,
rozpoczęły się dziś gminne uroczystości z okazji Święta Strażaka (obchodzonego 4 maja).

Dzień Strażaka

Wiadomości Nadarzyńskie 06 (265) czerwiec 2021

Po mszy strażacy ochotnicy, z dwóch
znajdujących się na terenie naszej gminy jednostek, przemaszerowali pod
siedzibę OSP Nadarzyn, gdzie odbył
się uroczysty apel. Rozpoczął się on
minutą ciszy ku czci wieloletniego
prezesa gminnego śp. Janusza Grzyba.
Następnie wyróżnione druhny i druhowie zostali uhonorowani medalami
i odznakami związkowymi. Zostały
przyznane także medale 100-lecia
Związku OSP osobom współpracującym z OSP.
Wśród przybyłych na uroczystości
gości byli m.in. Bożena Żelazowska,
Poseł na Sejm RP; Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski; Agnieszka
Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego; Jacek Gromek Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP;
Lesław Pawul, Komendant Powiatowy
PSP Pruszków; władze samorządowe
gminy Nadarzyn z Dariuszem Zwolińskim Wójtem Gminy Nadarzyn;
Dariusz Jeż, Komendant Komisariatu
Policji w Nadarzynie; Adam Piskorz,
Komendant Straży Gminnej.

oszczędzaj wodę
Przemyślane i racjonalne korzystanie z wody
nie jest tylko proekologiczną modą. Oszczędzanie wody nie tylko wpływa na wysokość naszych
opłat. To niesamowicie istotna sprawa, biorąc
pod uwagę fakt, że Polska od lat cierpi na deficyt wody. Dlatego tak istotne jest oszczędzanie
wody i zbieranie deszczówki, którą później można
wykorzystać do podlewania roślin.

W związku z wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody w okresie letnim, nieoszczędne
korzystanie może doprowadzić do pogorszenia jej
jakości oraz ograniczenia dostaw wody – obniżenia
ciśnienia w kranach.
Aby tego uniknąć, prosimy o przemyślane korzystanie
z wody, szczególnie na cele inne niż socjalno-bytowe.
Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i racjonalne gospodarowanie wodą.

Uwaga – upały
Lato pomału się rozkręca. Pierwsza fala upałów za nami.

Strażnicy gminni wzorem poprzedniego roku, będą wozili w samochodowej lodówce wodę, którą w razie
potrzeby poratują potrzebujących
mieszkańców.
Jak przetrwać upały?
• ogranicz przebywanie w pełnym
słońcu – dotyczy to zwłaszcza osób
starszych i dzieci
• jeśli nie musisz, nie wychodź z domu
• unikaj wysiłku fizycznego
• nie zostawiaj dzieci i zwierząt
w aucie
• pij dużo niegazowanej wody
• nie pij alkoholu, bo odwadnia
organizm
• zakrywaj ciało i głowę lekkimi,
przewiewnymi, naturalnymi i jasnymi tkaninami
• używaj kremów z wysokimi filtrami
• pamiętaj o wodzie, również dla
zwierząt, wystaw poidełka.
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Już ponad trzy tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do mieszkańców gminy Nadarzyn
zamieszkujących na terenie gminy i płacących tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania
z Karty Nadarzyniaka podpisane wnioski mogą składać w kancelarii urzędu gminy (parter, pokój 100) lub
w sposób elektroniczny – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl.
Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Nadarzyn (parter, pokoje 108 i 107) w celu podpisania
porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/
zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Karta
Nadarzyniaka
Zniżki – nasi partnerzy
KOMUNIKACJA:
ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61
Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka i korzystające z komunikacji ZTM
uprawnione są do wyrobienia Warszawskiej karty miejskiej, która upoważnia
do zniżek. Wymagane jest zdjęcie, które
należy dostarczyć do UG Nadarzyn
(parter, pokoje 107 i 108) lub przesłać na adres e-mail; karta@nadarzyn.
pl wraz z imieniem i nazwiskiem.
Lista punktów, w których mogą
być doładowywane karty: Dworzec
Centralny: hala główna dworca kolejowego, punkt usytuowany od strony

Al. Jerozolimskich, Dworzec Zachodni:
dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich, punkt usytuowany na poziomie -1, CH Blue City – Al. Jerozolimskie
179 - teren Centrum Handlowego Blue
City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 – linia M2 pawilon handlowy
1011, Stacja Metra Rondo ONZ – linia
M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja
Metra Nowy Świat-Uniwersytet – linia
M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja
Metra Stadion Narodowy – linia M2 pawilon handlowy nr 1023, Stacja Metra
Dworzec Wileński – linia M2 pawilon
handlowy nr 1012.

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2
30
dniowy

N

U
N
90
dniowy
U
Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2
imienny

imienny

30
dniowy
90
dniowy
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N
U
N
U

Koszt
pasażera [zł]
120

dopłata
gminy
60

60
330
165
Koszt
pasażera [zł]
72
36
212
106

30
130
65
dopłata
gminy
40
20
70
135

ZDROWIE i URODA:
Salon Urody: ul. Młochowska 137,
Rozalin. 1 min = 1 zł solarium; 10%
karnet na solarium, założenie rzęs 1:1
Salon Urody – Studio Fryzur:
ul. Młochowska 137, Rozalin.
5% ogólny zakres usług, gratisy przy
zakupie kosmetyków po wybraniu
usługi koloryzacji.
Zakład fryzjerski: ul. Rosy 7, Kajetany. 10% ogólny zakres usług.
Salon Fryzjerski Marzena:
ul. Główna 98, Rusiec. 15% ogólny
zakres usług.
Salon Piękności Eli: ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn. 5% ogólny
zakres usług.
Centrum Depilacji Laserowej:
ul. Winogronowa 20, Rozalin.
10% depilacja laserowa, 15% fotoodmładzanie, 15% terapia trądziku.
USŁUGI:
Widok z Nieba: ul. Młochowska
50, Rozalin. 5% filmowanie i zdjęcia
z powietrza jakość 4k, usługi dronem,
10% sesje ślubne z powietrza.
Center – Gaz Usługi Gazowe:
ul. Modra 10, Kajetany.
5% budowa instalacji gazowej.

Family Company D.R. Zakrzewscy
Sp. z o.o.: ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 8% na usługi księgowe.
KDT Sp. z o.o.: ul. Grodziska 7, Stara
Wieś. 8% na zakup wiodących marek
części samochodowych.
Red Ingo: ul. Komorowska 48,
Nadarzyn. 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
Hotel „Perła Leśna”: ul. Leśna 1,
Nadarzyn. 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
Catering bar Gemlik:
ul. Warszawska 1d, Nadarzyn.
5% zestawy obiadowe, 5–10% imprezy
okolicznościowe.
PTU Wlan-Tech Plus: ul. Harcerska
30 lok. 24, Piastów. 10% łącze internetowe 8/512, 8% łącze internetowe 6/512.
Serwis komputerowy Sławomir
Ossowski: ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%.
Majic Dekoracje,Wykończenia:
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn.
10% farby dekoracyjne, farby antykorozyjne, lakiery i impregnaty do drewna,
100% porady malarskie.
Pitstop Szymon: ul. Komorowska 5,
Nadarzyn. 10% usługi wulkanizacyjne;
10% przechowalnia opon i kół.
Admar Budownictwo Sp. z o. o.:
ul. Nad Utratą 171, Walendów 5% usługi
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.
Studio Reklamowe: ul. Kalinowa 1
Nadarzyn. 100% nadzory autorskie
realizowanych projektów na terenie
Gminy Nadarzyn.
MG www.mg-rolety.pl: al. Krakowska
95, Raszyn. 5% rolety materiałowe,
plisy i rolety zewnętrzne, 10% siatki
przeciw owadom.
Suchy Badyl – Florystyka Artystyczna:
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn.
10% upominki; 5% świece; 10% kwiaty
cięte; 5% kwiaty doniczkowe.
„Mieszko”: ul. Młochowska 50,
Rozalin. 5% prace remontowo-wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne koparko-ładowarką, 10%
alarmy i monitoringi.
Best-Serw: ul. Młochowska 56, Rozalin. 5% sieci komputerowe i serwis
oraz dostawa sprzętu komputerowego;

10% systemy monitoringu oraz systemy alarmowe.
PLJ Telcom s.c. Rusiec: al. Katowicka
213. 20% światłowodowe internetowe przyłącze, 10% łącze światłowodowe 100/200 Mbps oraz 200/200
Mbps, 15% łącze światłowodowe
300/300 Mbps.
SART s.c. - AutoSpa: ul. Pruszkowska 38, Nadarzyn. 5 % mycie i czyszczenie aut, autodetaling, polerowanie
aut, pranie tapicerki.
EDUKACJA:
Szkoła Muzyczna „Animato”:
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn. 5% wszystkie zajęcia muzyczne.
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”:
ul. Przemysłowa 68, Rozalin.
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
Przedszkole Niepubliczne 7 Krasno
ludków: al. Kasztanowa 88, Młochów.
50% wpisowe; 5% czesne.
Żłobek Happy: ul. Komorowska 71,
Nadarzyn. 60% wpisowe; 8% czesne.
KULTURA, ROZRYWKA
I SPORT:
Basen KAPRY w Pruszkowie:
bilet wstępu: pon. – pt. w godz. 6.30
–16.00: normalny – 14 zł/godz. – cena
po rabacie 10 zł/godz., ulgowy – 9 zł/
godz., po rabacie – 6 zł/godz. Pon. – pt.
w godz. 16.00–22.00 oraz w sob., niedz. i święta: normalny – 18 zł/godz. –
cena po rabacie – 13 zł, ulgowy – 12 zł
/godz., po rabacie – 8 zł/godz.
Medincus: ul. Mokra 1, Kajetany.
10% hala sportowa: kręgle, korty:
squash, tenis ziemny, boiska: piłka
nożna, siatkówka i koszykówka. 10%
rekreacja na powietrzu: jazda konna,
boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt
do gry w minigolfla, angielski krykiet,
badminton, kometka, indiaka, boccia.
5% szkolenia, konferencje, imprezy
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia okolicznościowe, urodziny dla
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się.
Nie dotyczy karnetów.
Gminny Ludowy Klub Sportowy:
ul. Żółwińska 41, hala sportowa Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe organizowane przez GLKS,

30% składki członkowskie, 5% obozy
sportowe, zakup sprzętu sportowego
w firmach będących partnerami technicznymi GLKS.
Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn:
ul. Żółwińska 20, Nadarzyn.
30% wynajem obiektów sportowych;
50% wstęp na imprezy organizowane
przez GOS.
Mazow ie cki K lub Karate
Kyokushin:
SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4.
10% treningi karate kyokushin.
Nadarzyński Ośrodek Kultury:
pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.
10% bilety wstępu (1 karta – zniżka
na jedną osobę).
Fundacja im. Borchardta: Poznańska 16/4 Warszawa. 5% rejs stażowo-szkoleniowy dla 1 osoby, 8% rejs
stażowo- szkoleniowy dla minimum
3 osób.
Klub Karate Kyokushin Toshi:
SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
10% trening karate kyokushin,
10% treningi funkcjonalne.
Katarzyna Klimczuk SEKCJA TRE
NINGU FITNESS: treningi personalne i grupowe, turnusy sportowe
i odchudzające, diety, zajęcia on-line
oraz stacjonarne w 6 lokalizacjach.
15% na 20 wejść na treningi grupowe.
SKLEPY:
PHU Pawilon: ul. Mszczonowska 8,
Nadarzyn. 5% elektronarzędzia, pompy
WQ, zestawy kluczy, skrzynki nas listy.
Kwiaciarnia: pl. Poniatowskiego 43
Nadarzyn. 10 % na ogólny asortyment.
Salon optyczny PERFECT VISION:
pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn.
5 % okulary korekcyjne.
KLASYKA, Centrum Mody:
al. Katowicka 51, lok. 107, Kajetany.
7 % odzież damska, galanteria,
biżuteria.
Artykuły Przemysłowe PAWILON:
ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn.
5 % na wszystkie artykuły.
Marmor Stone Tomasz Kos: al. Krakowska 20, Janki. 5 % spieki i konglomeraty kwarcowe, granity i marmury,
usługa montażu.
Referat Organizacyjny
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Zwierzęta gminy Nadarzyn
obecnie u małżeństwa ornitologów
(Marioli i Grzegorza) w ich siedlisku
pod Jaktorowem. Na pewno będą
o niego właściwie dbali, bo czynna
ochrona bociana białego to ich podstawowa działalność od wielu lat.
Gniazdo (na drewnianym słupie)
wróci do Parol – w bezpośrednie sąsiedztwo starego miejsca.
Podziękowania dla Przychodni
Weterynaryjnej Dagmara Marczyńska Dagawet Grodzisk Mazowiecki,
ornitologów Marioli Sokólskiej-Połutrenko i Grzegorza Połutrenki,
dla firmy CICONIA z Bud Zosinych
k. Jaktorowa oraz dla Michała Koryckiego – firma KUKAJ z Otrębus.
W. Misior
fb Zwierzęta z Gminy Nadarzyn

14 czerwca w Parolach złamało
się drzewo, na którym swoje
gniazdo miała bociania rodzina. Z trójki maluchów tylko jeden przeżył. Pisklę udało się
uratować.

Tego samego dnia gniazdo w pobliskim Młochowie zostało zasiedlone
przez parę boćków (prawdopodobnie
są to boćki z Parol, choć teoretycznie
możliwe jest, że zasiedliły one jeszcze
inne gniazdo, z którego przepędziły
jakąś młodą parę jeszcze bez potomstwa w tym sezonie, a te wylądowały
w Młochowie). 18 czerwca podjęta
została próba podrzucenia małego
wojownika do gniazda w Młochowie.
Trzy razy jeden z dorosłych nalatywał na gniazdo z młodym i, widząc go, odlatywał – nie podejmował
próby wylądowania. Między dorosłym a młodym nie było też żadnej
(pozytywnej) interakcji – zazwyczaj
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (265) czerwiec 2021

rodzic nadlatuje z klekotem, a dziecko
mu w ten sam sposób odpowiada.
W momencie kiedy wyglądało na to,
że dorosłe osobniki nie podejmą kontaktu z młodym i zaczynają przysypiać
na latarniach, zdecydowaliśmy się
przerwać próbę ich połączenia.
Nawet gdyby nie zadziobały czy
nie zrzuciły młodego, było realne ryzyko, że nie podejmą się opieki nad
nim (karmienia, ogrzewania, osłaniania przed słońcem czy deszczem).
Wydaje się nieprawdopodobne, by
to nie była rodzina. Wygląda jednak
na to, że zbyt długa rozłąka i niepokojące inne zapachy od młodego zrobiły
swoje.
Wniosek nasuwa się jeden:
Prawie 100% sukcesu w połączeniu rodziny mielibyśmy wtedy, gdyby
nowe gniazdo stanęło tego samego
dnia (co wykrot drzewa ze starym
gniazdem) w tym samym miejscu
lub tuż obok. Młody bociek przebywa

Pyza to ok 6-letnia sunia w typie AST.
Została znaleziona 6 czerwca w Wolicy. Jest wesoła, otwarta, spragniona
bliskości człowieka, łagodna, lubi
dzieci. Nad jej relacjami z innymi
psami trzeba trochę popracować. Jest
samodzielna, ciekawa, pewna siebie,
szybko się uczy. Jeśli macie warunki,
by takiemu psu jak ona dać przestrzeń, by mogła decydować o sobie,
macie odrobinę wiedzy, by umieć jej
zaufać i pozwolić podejmować własne
wybory, to będziecie mieć wspaniałego psa. Pyza czeka na najlepszy dom
w Nadarzynie. 501804797

VII sesja Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn

23 czerwca na terenie Pastewnika w Nada
rzynie odbyła się VII sesja Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn. Obradom przewodni
czył Krzysztof Olczak – wiceprzewodni
czący Rady Seniorów.
W sesji wzięli udział Janusz Rajkowski –
zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie – Krystyna Masłowska wraz
z pracownikami.
Poruszono tematy wypożyczania i korzystania przez seniorów z urządzeń pomocniczych do rehabilitacji, współpracy
ze Stowarzyszeniem Seniorów Gminy Nadarzyn dotyczącej pozyskania środków
finansowych na projekt „SOS dla Seniora”
oraz działań GOPS na rzecz seniorów.
Rada Seniorów wystąpiła z wnioskiem
do wójta gminy o zabezpieczenie odrębnego lokalu, w którym prowadzona będzie
działalność charytatywna na rzecz seniorów z terenu naszej gminy. Obecnie Rada
Seniorów korzysta z lokalu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie.
Fot. i tekst Biuro Rady Gminy

Czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Poniedziałek
w godz. 12.-17.00; środa w godz. 8.00 -13.00; sobota w godz. 8.00 -14.00.
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Ograniczanie dostępności alkoholu
opłaca się samorządom
Samorządy gminne odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu dostępności alkoholu,
a jest to jeden z kluczowych
instrumentów, który wpływa
na zmniejszenie spożycia alkoholu i związanych z tym
problemów zdrowotnych
i ekonomicznych.

Polacy piją coraz więcej, a dodatkowo
nasz wzór spożywania alkoholu jest
zbliżony do krajów północnych – pijemy rzadziej niż na południu Europy,
ale za to więcej przy jednej okazji, co
biorąc pod uwagę szkody zdrowotne,
jest dużo bardziej niebezpieczne.
„Średnia spożycia na głowę statystycznego Polaka wynosi już prawie
10 litrów 100 proc. alkoholu i od lat
niestety wzrasta”.
W Polsce na 2,5 tys. gmin tylko
ok. 200 wprowadziło zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych,
a przecież ograniczenie dostępności alkoholu, czasowe, czy fizyczne
przynoszą korzyści całej lokalnej
społeczności.

„Gęstość punktów sprzedaży
(dostępność fizyczna) jest powiązana m.in. z krzywdzeniem
i zaniedbywaniem dzieci, ze
wzrostem liczby pacjentów
na oddziałach ratunkowych,
z ogólnym wskaźnikiem przestępczości, z przestępczością
z użyciem przemocy przeciwko
mieniu, ze wskaźnikiem liczby
zabójstw.”
Ostatnie badania prowadzone
w Polsce pokazują, że wzrost liczby punktów sprzedaży o 100 tysięcy
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (265) czerwiec 2021

niesie za sobą ok. tysiąca zgonów mężczyzn w wieku produkcyjnym, z czego
jedna trzecia przypada na mężczyzn
w wieku 20–44 lata (Moskalewicz,
Sierosławski, Dąbrowska 2005).
Cyberprzestrzeń jest również polem
do popisu dla firm marketingowych.
Marketing internetowy napojów alkoholowych nie jest uregulowany
prawnie
Badania wykazują, że osoby, któ
re są aktywne, komentują, lajkują,
meldują się na wydarzeniach, gdzie

promowany jest alkohol, piją go
więcej. Spożywanie alkoholu staje
się stylem życia, zwłaszcza wśród
młodych ludzi.
Z punktu widzenia zdrowia Polaków warto apelować o ograniczenie
dostępności alkoholu i o przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych.
Źródło: Konferencja CP 20.04.2021
Ewa Kowalska
członek GKRPA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje,
że 25 maja 2021 r. ogłoszona
została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy
o Karcie Dużej Rodziny, ustawy
o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3.
Nowelizacja ta wprowadza następujące
zmiany w zakresie przyznawania kart
dużej rodziny:
• w momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty
uzyskają formę elektroniczną
• każdy posiadacz aktywnej Karty
(niezależnie czy posiadał Kartę
w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel
• osoby, które nie mają dostępu do
aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać
przy Kartach tradycyjnych
• opłata za duplikat i za domówienie
tradycyjnej formy Karty wyniesie 10 zł.

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla
rodzin 3+ zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty
podmiotów m.in. z branży spożywczej,
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Prawo do posiadania Karty Dużej
Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców,
którzy mają lub mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci.

Partnerów karty dużej rodziny można wyszukać pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/
piu/kdr
Szczegółowych informacji na temat programu oraz sposobu realizacji
w gminie Nadarzyn udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń pod numerem
telefonu (22) 739 97 07 wewn. 177,
182 i 186.
Paulina Dulewicz
inspektor ds. świadczeń GOPS
w Nadarzynie

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Nadarzyn podpisała umowę
z Wojewodą Mazowieckim w sprawie
wysokości i trybu przekazywania
w 2021 roku środków Funduszu Soli
darnościowego na realizację zadania
w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Spo
łecznej „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2021.
Zadanie finansowane z państwowych funduszy celowych.
Gmina Nadarzyn otrzymała kwotę
w wys. 40 800,00 złotych na reali
zację usług opieki wytchnieniowej

w miejscu zamieszkania, w tym
na koszty obsługi.
Głównym celem programu jest
wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im
uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.
W tym czasie opiekun może odpocząć,
pójść na wizytę do lekarza, załatwić
sprawę w urzędzie itp.
Usługi opieki wytchnienio
wej będą realizowane łącznie dla
5 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności w okresie
maj – grudzień 2021 r. w ilości do
200 godzin dla członka rodziny lub
opiekuna sprawującego bezpośrednią

opiekę nad osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności.
Wsparciem mogą zostać objęte
osoby niekorzystające z innych form
usług w miejscu zamieszkania.
Realizatorem programu będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie (22) 739 73 20 wewn. 183,
184, 185, 187.
Program „Opieka wytchnie
niowa” – edycja 2021 finanso
wany jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego.
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Oferta Punktu Konsultacyjnego. Lipiec 2021
(GKRPA w Nadarzynie, wejście od strony ronda Armii Krajowej). Porady udzielane są bezpłatnie.
Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień
Specjalista

Stałe dni konsultacji

Godzina

Zapisy

16.15–18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny
„Ognisko Tęcza”
(pon. – pt. 9.00–17.00) tel. (22) 739 73 11

Psycholog

środy
piątki

17.00–19.30
11.30–14.00

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

Psycholog dziecięcy

Dni do ustalenia
w czasie zapisu.

Godz. do ustalenia
podczas zapisu.

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny
„Ognisko Tęcza”
tel. (22) 739 73 11
pon. – piątek 9.00–17.00

Psychoterapeuta,
specjalista ds. przeciwpiątki
działania przemocy
w rodzinie, mediator

16.00–19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
pon. 9.00-17.00
wt. – czw. 8.00–16.00
pt. 8.00–15.00

Prawnik

Od 16.15
Po wcześniejszym
umówieniu się
telefonicznym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20 wewn. 180, 181.
pon. 9.00–17.00
wt. – czw. 8.00–16.00
pt. 8.00–15.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów czwartki
Alkoholowych

wtorki

Lekarz przyjmują
cy w poradni:
Magdalena Waczyńska specjalista
psychiatrii

Poradnia Terapii
Uzależnienia
i Współuzależnienia
od Alkoholu
05-800 Pruszków,
ul. Drzymały 19/21
III piętro

Psycholog przyj
mujący w poradni:
Victor Savosh
poniedziałek: 9:00–20:00
(możliwość terapii
wtorek: 9:00–21:00
w języku ukraińśroda: 13:00–20:00
skim, białoruskim,
czwartek: 8:00–21:00
rosyjskim).
piątek: 8:00–18:00
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Terapeuci:
Justyna Prażmo
Bogdan Urban
Katarzyna Kopeć
Olga Kąsowska
Joanna ŚwidowiczKwiatkowska
Marcin Kulik

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
w Pruszkowie
tel. (22) 758 84 11

OŚWIATA

Nagrody dla naszych licealistek
Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny
„Mój Mózg: Jestem Myślę
Czuję” ogłoszony przez Fundację Nenckiego Wspierania
Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN został
rozstrzygnięty.
Zgodnie z regulaminem konkursu, jury oceniające nadesłane prace
zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania,

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

oryginalność i pomysłowość oraz walory artystyczne.
Wśród nagrodzonych prac znalazły
się dwie autorstwa naszych licealistek:
Emilki Swobody i Hani Rosłoniec.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam: żyrandol na 3 żarówki,
dywan beżowy z Ikea roz. 133 cm
x 195 cm, karnisz – 4 m, ławę – stół
z dodatkowym blatem, obrazy z Ikea –
Latarnia 72 cm x 31 cm, Kwiaty 76 cm
x 56 cm, Liście 73 cm x 53 cm. Telefon
kontaktowy: 694 930 816

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace
porządkowe. Ogrody – pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza kanalizacyjne. Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice
Nadarzyna. Tel. 511 289 481
Nauka rysunku, malarstwa i technik plastycznych dla dzieci w wieku 6 –12 lat. Tel.
602 150 802
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Artyści antagoniści
Wielcy artyści, ekstatycznie oddani
swojej twórczej misji. Dwie silne osobowości, różniące się od siebie pod
wieloma względami, jednakże, wbrew
pozorom, mające ze sobą cały szereg
cech wspólnych. Nieśmiały i introwertyczny Vincent van Gogh oraz
przebojowy, arogancki Paul Gauguin
należą do grona najbardziej rozpoznawalnych artystów wszech czasów.
Obydwaj rozwinęli skrzydła własnego
artyzmu w żółtym domu w Arles, obydwaj przeżyli tam również najintensywniejsze dziewięć tygodni w swoim
życiu. W niewielkim kilkupokojowym
mieszkaniu na południu Francji van
Gogh i Gauguin namalowali bowiem
łącznie 48 obrazów. Powinniśmy jednak zadać sobie pytanie, co fascynuje
nas bardziej: dzieła wielkich artystów,
czy okoliczności i historie związane
z ich powstaniem?
Vincent van Gogh – niespełniony
pastor, artysta samouk – całe swoje
życie poświęcił sztuce. Chciał przemówić do ludzi. Malował słoneczniki,
będące wyrazem jego twórczej ekspresji. Obrazy te zachwycały Paula
Gauguina, który, na fali fascynacji dziełami rudowłosego malarza,
przystał na propozycję wspólnego
zamieszkania i tworzenia w Arles.
Wyjazd na południe Francji potraktował jako układ dwóch artystów,
mogących wspólnie zreformować dotychczas istniejące w sztuce tendencje. Gauguin nie wiedział jednak, jak
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (265) czerwiec 2021

wielki wpływ na jego dalszą karierę
będzie miał czas spędzony z Vincentem van Goghiem.
W teorii, podczas pobytu w Arles,
dwaj malarze mieli się wzajemnie
inspirować. Byłoby to możliwe, gdyby
potrafili wzajemnie słuchać swoich
rad. W rzeczywistości, w stosunkowo
dużej pracowni, artyści o wielkich
umysłach i kipiących artyzmem duszach, wchodzili sobie w drogę. Van
Gogh, preferujący tworzenie w transie, połączone z zatracaniem poczucia
czasu na łonie natury, działał chaotycznie. Każdy jego ruch był jednak
szczegółowo zaplanowany i nieprzypadkowy. Gauguin był zaś perfekcjonistą, stale dążył do zaprowadzenia
w swoim otoczeniu porządku. Rudowłosy wariat (bo tak w Arles zaczęto
nazywać Vincenta) z biegiem czasu
wzbudzał w nim coraz większą irytację. Zaczął więc planować opuszczenie
żółtego domu, co stanowiło źródło
stresu jego współlokatora. Frustrację
malarzy nasilił dodatkowo fakt, iż
obydwaj przez całe życie zmagali się
z nieustającym niepokojem – Paul
w sztuce znajdował ucieczkę przed
szarą rzeczywistością, van Gogh
z kolei zmagał się z wewnętrznymi
rozterkami i ogarniającym go stopniowo mrokiem.
Zimą, wraz z pogorszeniem się
pogody, Vincent van Gogh zaczął
malować puste krzesła. Symbolizowały one jego samotność i wewnętrzną

pustkę, spotęgowaną strachem przed
wyjazdem Gauguina. W połowie
grudnia kłótnie pomiędzy artystami
stały się intensywniejsze niż do tej
pory, a ostatecznie stały się powodem,
przez który Paul 23 grudnia 1889 roku
opuścił Arles. Po odejściu współlokatora van Gogh załamał się, w ataku
paniki pozbawił się całej małżowiny usznej. Istnieje jednak hipoteza,
według której to sam Gauguin miał
obciąć ucho malarzowi. Przemawia
za tym fakt, jakoby miał on szczegółowo zrelacjonować cały proces
utraty narządu Vincenta, pomimo
tego, że chwilę wcześniej opuścił dom.
Na korzyść tej teorii przemawiają
również wymowne szkice Paula oraz
jego zainteresowanie szermierką.
Jednakże Vincent van Gogh – niezależnie od tego, czy pozbawił się
ucha samodzielnie, czy też nie – bez
wątpienia zmagał się z poważnymi
problemami psychicznymi. Cały czas
żył w mroku własnej duszy, nieustająco odkrywał autodestrukcyjne umiejętności własnego szalonego umysłu.
Sam szukał pomocy, pisał listy do
brata, a pod koniec życia osobiście
zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. Niedługo po tym wydarzeniu
zmarł. Po śmierci Vincenta Paul
Gauguin otworzył swoją własną pracownię, w której sam zaczął malować
słoneczniki…
Julia Wilczak, kl.2c

REKLAMY

REKLAMY

Zareklamuj się

w Wiadomościach Nadarzyńskich
Więcej informacji na stronie
www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

PARAFIA W NADARZYNIE

Kancelaria parafialna w dni powszednie czynna:
rano: pon.– sob. 8.00–9.00
po południu: pon. – pt. 16.30–17.30
tel. 22 739 76 20,
proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
www.parafianadarzyn.pl
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS
mieści się na piętrze w budynku parafialnym i czynny jest w godz.: wtorki
10.00–12.00, czwartki 15.00–17.00.

Pani
Danucie Strzelczyk-Żyta
wyrazy głębokiego
współczucia
oraz
słowa wsparcia w tych
trudnych chwilach
z powodu śmierci

Siostry

składają
koleżanki i koledzy
z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nadarzynie

KULTURA

Nadarzyński Ośrodek Kultury

Viva la orquesta!!!
13 czerwca w NOK odbył się długo
oczekiwany i kilkakrotnie, z powodu pandemii, przekładany koncert
naszej Orkiestry OSP pod nazwą
„Hiszpańska nuta”. Nie znaczy to, że

Co mi Panie dasz i niezwykle trudnej wykonawczo suity na motywach
muzyki z filmu Maska Zorro, a także
uwertury do opery Carmen G. Bizeta.
Koncert był okazją do pożegnania

w programie znalazły się tylko utwory
hiszpańskie. Repertuar Orkiestry jest
tak obszerny i różnorodny, że mogliśmy posłuchać i piosenek z repertuaru zmarłego niedawno Krzysztofa
Krawczyka, i mieszanki największych
polskich przebojów rockowych lat 80.
– Szklana pogoda, Przeżyj to sam,

i podziękowania za wiele lat wspólnego grania Sylwii Jóźwiak, która niestety
musi rozstać się z orkiestrą – nie obyło się bez łez samej Sylwii, ale także
członków orkiestry i… publiczności.
To był naprawdę wzruszający moment.
O Orkiestrze można pisać tylko
w superlatywach. Poziom artystyczny,

Dzień dziecka w świetlicy NOK w Rozalinie

jaki prezentuje jest niebywale wysoki
– umiejętności techniczne, muzykalność i radość ze wspólnego muzykowania tych, w większości młodych,
ludzi budzi największy szacunek. Zasługa to talentu i zapału muzyków,
ale też, a może przede wszystkim,
charyzmy lidera, mentora i dyrygenta
Mirosława Chilmanowicza, nomen
omen „człowieka orkiestry”, który
posiada rzadką dziś umiejętność
zjednywania sobie ludzi i talent do
budowania koncertu jako spektakularnego widowiska. Tak było i tym
razem. Atrakcją dodatkową był pokaz stepu w wykonaniu Anuli Kołakowskiej, oraz cha-cha w wykonaniu
pary tanecznej – Magda Nietupska
i Jakub Połeć, a także gitarowe solo
w wykonaniu nadarzynianina Janka Perlińskiego. Do tego dowcipna
i bezpretensjonalna konferansjerka
pana Mirka spowodowały, że publiczność nagradzała artystów po każdym
utworze oklaskami i okrzykami. Wielokrotnie dało się słyszeć koncertowe
„łał”. Bo to było prawdziwe „łał” – tyle
artystycznych uniesień, radości, pozytywnej energii i humoru potrafi dać
tylko koncert NASZEJ nadarzyńskiej
orkiestry.
Następny już jesienią.

1 czerwca to dzień niezwykle ważny! Dante uważał, że z raju zostały nam gwiazdy,
kwiaty i oczy dziecka. Te ostatnie błyszczą najjaśniej ze szczęścia. W tym dniu
w naszej świetlicy były powody do szczęścia – po długich miesiącach rozłąki –
w końcu mogliśmy spędzić czas na wspólnej zabawie. Były tańce, gra w pickleball,
wyścigi na specjalnych hulajnogach, malowanie kredą, bańki mydlane i balony
z helem, z których część poleciała w niebo, bo chcieliśmy, aby trafiły do innych
dzieci. Spędziliśmy ten czas przy gorących rytmach, a wszystko było oprawione
w najpiękniejsze na świecie dziecięce uśmiechy. Bardzo dziękuję Panu Adamowi Malinowskiemu za pomoc oraz atrakcje, które na ten dzień przygotował, przede wszystkim za zorganizowanie fantastycznych konkurencji, w ramach mało
znanej w Polsce dyscypliny sportowej jaką jest PICKLEBALL. Dzieciom dziękuję za obecność i dużą dawkę energii,
którą od Was dostałam.
Z pozdrowieniami Irena Grzyb instruktor świetlicy w Rozalinie
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (265) czerwiec 2021
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Środki ochrony osobistej stanowią
szczególną kategorię śmieci, choćby z uwagi na swoją lekkość. Z tego
powodu mogą być łatwo wywiane
z kosza i znaleźć się tam, gdzie zdecydowanie nie życzylibyśmy sobie ich
zobaczyć: w lesie, na trawniku, na ulicy, na plaży, w stawie czy w jeziorze,
właściwie wszędzie. Czynią przy tym
nie mniejsze szkody, niż inne śmieci.
Zapewne wielu z nas widziało obiegające co pewien czas Internet zdjęcia ptaków zaplątanych w gumki lub
sznurki od maseczek. Taka sytuacja
stanowi dla nich bezpośrednie zagrożenie życia. Podobnie jak wbudowywanie maseczek czy jednorazowych
rękawiczek w ptasie gniazda.
Śmierć może spotkać również inne
zwierzęta, które się w nie zaplączą.
„Z kolei zwierzęta wodne, jak żółwie, ryby czy delfiny mogą zadławić
się maskami, które trafią do wód lub
po zjedzeniu ich cierpieć z powodu
niedrożności jelit, co jest dla większości z nich śmiertelne.” - wyjaśnia
Ewelina Kołodziej na noizz.pl1
„Wśród cytowanych przypadków
[zwierząt, które ucierpiały z powodu
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (265) czerwiec 2021
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Pandemia COVID-19 wpłynęła
na losy ludzi na całym świecie.
Co nie oznacza, że oszczędziła inne gatunki. Produkowane i używane masowo środki
ochrony osobistej (jednorazowe
maseczki, rękawiczki, opakowania na płyny do dezynfekcji),
podobnie jak inne produkowane
przez człowieka śmieci, mogą
stanowić śmiertelne zagrożenie
dla zwierząt. Dlatego tak ważny
jest sposób, w jaki je usuwamy. I nie chodzi tu wyłącznie
o niefrasobliwe pozbywanie się
ich gdziekolwiek bądź. Rzecz
w tym, że nawet wrzucenie wykorzystanej maseczki do kosza, czyli tam gdzie powinna
się znaleźć, nie zawsze okazuje
się wystarczające.

ratujesz życie (część II)
pandemicznych śmieci] są m.in. zaplątany w maseczkę lis w Wielkiej
Brytanii, ryby, które utknęły w lateksowych rękawiczkach, martwe kraby
we Francji czy brazylijskie pingwiny połykające maseczki. Naukowcy
wskazują, że maseczki i rękawiczki
nie tylko łapią zwierzęta w potrzask,
ale są przez nie jedzone – głównie
przez psy i inne zwierzęta domowe,
a także np. małpy, co może potem
prowadzić do ich śmierci.” - można
przeczytać na polsatnews.pl2
Z kolei WWF informuje, że „że maseczki chirurgiczne, narażone na działania światła słonecznego, mogą
uwalniać do środowiska morskiego
tysiące mikroskopijnych włókien”.3
Ważne są… nożyczki, dobre pomysły
i kukurydza
Czy jest na to jakaś rada? Wszystkich zagrożeń z pewnością nie uda się
uniknąć, ale możemy choć w pewnym
stopniu im przeciwdziałać. Przed wyrzuceniem do kosza z odpadami zmieszanymi należy przeciąć lub odciąć
gumki i sznureczki od masek, a najlepiej pociąć je na malutkie kawałeczki,
tak jak należy to robić z wszelkimi
innymi sznurkami. Warto też obcinać
palce jednorazowych rękawiczek.
Bardzo ciekawy sposób zagospodarowania pandemicznych odpadów proponują twórcy angielskiego

projektu Retask The Mask. Ze zużytych maseczek po pełnej dezynfekcji tworzy się chwytaki do zbierania
śmieci. I tak oto śmieci pomagają…
sprzątać. Twórcy projektu podkreślają, że problem „z zalewającymi świat
maskami jest ogromny!!! Według wyliczeń zużywamy ponad 129 miliardów
masek miesięcznie na całym świecie.
Ten projekt ma to zmienić poprzez
recykling odpadów i stworzenie z nich
odpowiednich narzędzi do ich wyławiania z mórz i oceanów.” - można
przeczytać na Facebooku Nowl Eco.4
Oczywiście idealnym rozwiązaniem
byłoby tworzenie biodegradowalnych
masek. Takiego zadania podjęła się
holenderska projektantka Marianne
de Groot-Pons tworząc maski, które
po wyrzuceniu… zakwitają. „Maseczki Marie Bee Bloom mają mieć taką
samą skuteczność, jak te wykonane
z materiału. Do ich stworzenia projektantka wykorzystała papier ryżowy
z „zatopionymi” w nim nasionami
kwiatów. (…) Dzięki temu, że wszystkie składniki są pochodzenia naturalnego i w 100% biodegradowalne,
po zużyciu można ją [maseczkę] specjalnie zakopać i podlać, dzięki czemu
szybciej rozłoży się i w odpowiednim
momencie nasiona zakwitną. Jeśli natomiast ktoś po prostu wyrzuci ją lub
zgubi – pod wpływem naturalnych
procesów rozłoży się i przy odrobinie

szczęścia wyda plony” - objaśnia Ewelina Kołodziej na noizz.pl.5
Również w Polsce powstają projekty, stanowiące alternatywę dla masek,
które, jeśli trafią do środowiska, będą
się rozkładały kilkaset lat6. Autorem
jednego z nich (o wdzięcznej nazwie
CORNelia) są studenci Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu. Ich maski
wykonane zostały z liści kukurydzy.7
Kukurydzy, a konkretnie polimeru
pozyskiwanego ze skrobi tej rośliny
użyli również naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Jak wyjaśnia prof. dr
hab. inż. Zbigniew Draczyński z Politechniki Łódzkiej, „ich skuteczność

jest porównywalna z tymi, które mają
oznaczenia FP2”.
W Internecie można też znaleźć
ofertę masek wykonanych z tych
samych materiałów, co znane nam
wszystkim maski medyczne, zawierających jednak dodatki, które, jak
zapewnia producent, sprawiają, że
stają się one biodegradowalne.
Wspaniale by było, gdyby te bardziej ekologiczne propozycje były
łatwiej dostępne i konkurencyjne
cenowo, co z pewnością nie jest łatwo uzyskać, prowadząc np. „manufakturę” kwitnących masek. Miejmy
jednak nadzieję, że to kwestia czasu
i odpowiednich decyzji.

Systemowo
W tym miejscu dochodzimy do
sedna sprawy. Podnosząc puszkę
po napoju, sznurek lub maseczkę
w lesie czy na trawniku, można faktycznie ocalić życie jakiegoś czworo-, sześcio- czy ośmionoga. I chwała
wszystkim ratownikom, którzy sprzątając naprawiają to, co inni popsuli,
śmiecąc. Jednak jeszcze ważniejsze
jest to, żeby te śmieci nie trafiły do
środowiska. A najważniejsze, żeby
ich nie produkować (mam tu na myśli
raczej jednorazowe opakowania, niż
np. maseczki, na które popyt wymusiła
pandemia). Ale do tego niezbędne
są zmiany systemowe.
Gdy byłam dzieckiem ludzie używali wymiennych opakowań szklanych i siatek wielokrotnego użytku.
Dlatego, że byli bardziej świadomi
ekologicznie? Nie, dlatego, że takie
mieli do dyspozycji. To wytwórcy produktów, które potem stają się śmieciami (w tym często wielkie korporacje),
powinni wziąć odpowiedzialność
za swoje działania i ponosić koszta
związane ze składowaniem i utylizacją odpadów oraz ich wpływem
na środowisko. A nie przerzucać ich
na konsumentów. Czy to znaczy, że
nasze indywidualne działania i wybory nie mają znaczenia? Wręcz przeciwnie. Możemy sprzątać, wspierać
organizacje ekologiczne, ograniczyć
„produkcję” śmieci we własnym gospodarstwie domowym i wywierać
nacisk na decydentów, by też to robili,
tyle, że na większą skalę. To wszystko
jest ważne.
Dorota Suwalska
1) https://noizz.pl/ekologia/jak-wyrzucac-zuzyte-masecz-ki-aby-nie-staly-sie-zagrozeniem-dla-zwierzat/79efzqw
2) https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-30/zu-zyte-maseczki-i-rekawiczki-zabijaja-zwierzeta/
3) https://www.wwf.pl/aktualnosci/maseczki-w-naturze-czyli-o-nowych-odpadach
4) https://m.facebook.com/nowl.eco/photos/a.8713590
49864451/1418141061852911/?type=3&source=57&ref
id=52&__tn__=EH-R
5) https://noizz.pl/ekologia/biodegradowalne-maseczki-ktore-rozkwitna-po-wyrzuceniu/t0zfcpl
6) https://dziendobry.tvn.pl/a/maseczki-ochronne-to-ty-kajaca-bomba-biologiczna-wyrzucona-na-trawnik-bedzie-na-nim-zalegala-przez-kilkaset-lat
7) https://swiatoze.pl/biodegradowalne-maski-z-kukurydzy-projekt-studentow-z-poznania/
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn
Działamy, zapraszamy!
Z ogromną radością czekamy na Was
w Bibliotece. Aktualna sytuacja epidemiczna pozwala na swobodny dostęp
do półek z książkami, a do Waszej
dyspozycji są wszystkie nasze zbiory.
Nadal prosimy o zachowanie reżimu
sanitarnego – noszenie maseczek
ochronnych, zachowanie dystansu
oraz dezynfekcję rąk. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje limit
1 osoba na 10 m2. Nie obejmuje on
jednak osób w pełni zaszczepionych.
Pamiętajcie, oprócz książek, czasopism, filmów i audiobooków, możecie wypożyczyć
czytniki Kindle
oraz gry planszowe. Istnieje również możliwość skorzystania
z naszej oferty w sposób bezkontaktowy bądź poza godzinami otwarcia,
24 godz. na dobę, także w weekendy. W tym celu możecie skorzystać
z książkomatu – złożyć zamówie-

nie online a następnie telefonicznie
umówić odbiór ze skrytki kasetkowej
znajdującej się przed budynkiem Biblioteki. Zwrotu możecie dokonać za
pomocą wrzutni, które znajdują się
przed wszystkimi naszymi placówkami. Do zobaczenia.
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Tańczymy z Mazowszem
Aby wzbogacić naszą ofertę i aktywnie dzielić się doświadczeniami, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
podpisała list intencyjny i rozpoczęła
współpracę z Państwowym Zespołem
Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Karolinie.
Okazją do nawiązania
współpracy jest powstanie w Pałacu Karolin,
historycznej siedzibie zespołu, Centrum Folkloru
Polskiego, miejsca, gdzie
niebawem będzie można zapoznać się z polską
kulturą ludową, zobaczyć
i poczuć, czym jest folklor. Otwarcie
Centrum Folkloru Polskiego planowane jest na początek września.
Tymczasem w bibliotece zapraszamy do obejrzenia wystawy „Mazowsze” przygotowanej przez Centrum
Folkloru Polskiego. Ekspozycja przybliża różnorodność i barwność folkloru Mazowsza – centralnego regionu
Polski, od którego pochodzi nazwa
zespołu. Prezentuje także historię

„Mazowsza” i sylwetki jego założycieli: Tadeusza Sygietyńskiego i Miry
Zimińskiej-Sygietyńskiej. Wystawa
stanowi pełną koloru podróż tropem
mazowieckiej kultury ludowej, która
stała się inspiracją dla twórców zespołu i ich artystycznych poszukiwań.
Na dobry start, dwoje przedstawicieli biblioteki miało niewątpliwą
przyjemność obejrzeć przedstawienie
„Fantazja Polska”, po którym zostali
zaproszeni za kulisy, gdzie
wzięli udział w spotkaniu
oraz pamiątkowej sesji
zdjęciowej z artystami
zespołu.
W związku z podjętą
współpracą, ostatnie spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki odbyło się na terenie parku przy pałacu
w Karolinie. Rozmawialiśmy o książce
Agnieszki L. Janas, opartej na wątkach
biografii Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, pt. „Mira. Po prostu kobieta”.
Przy okazji mogliśmy zajrzeć w wiele,
niedostępnych na co dzień, kątów siedziby „Mazowsza” i wysłuchać opowieści o tym inspirującym miejscu.
Przed nami z pewnością wiele ciekawych przedsięwzięć, o których będziemy Was na bieżąco informować.
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Gminny Ludowy Klub Sportowy
Sukces budują wysiłek, samodyscyplina, stabilność emocjonalna oraz konkretne działania. I tych wszystkich elementów uczymy się
w GLKS Nadarzyn
Na naszych zajęciach dziecko oswaja się z myślą, że
nie wystarczy tylko kilka powtórzeń do momentu

poprawnego wykonania ćwiczenia, że należy wielokrotnie powtarzać te same ruchy, aby nabrać odpowiedniej
techniki. To uczy cierpliwości, pokory i spokoju.
W naszym klubie panuje rodzinna atmosfera, co
pomaga dzieciom uczyć się wzajemnego szacunku

i współpracy w grupie. Słowa: „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam” są wyrazem szacunku do drugiej osoby, co nasi
podopieczni doskonale rozumieją.
Dzieci, ćwicząc w naszym klubie, potrafią określać
własne działania i ich kierunek. Doskonale to widać
na boisku, kiedy wiedzą, co robić, w jakim momencie
i dlaczego, dając powody do dumy zadowolonym trenerom
Przede wszystkim uczymy panowania nad emocjami.
Ucząc się określonych wartości, dzieci wiedzą, że należy
spojrzeć z dystansem na określony problem, a nie poddawać się impulsowi i chwilowym emocjom.
#GLKSNadarzyn

Mistrzostwa Mazowsza: srebro juniorek
i złoto kadetek w piłce plażowej
13 czerwca przekonaliśmy się, iż nasz wysiłek kolejny raz nie poszedł na marne.
Kinga Wrońska (GLKS Nadarzyn)/Barbara Latos (Atena Warszawa) uplasowały się na podium Mistrzostw Mazowsza Juniorek w Piłce Plażowej zostając
wicemistrzyniami Mazowsza!
Dziewczyny nie zwolniły tempa i uzyskały imponujący wynik podczas
trwających w dniach 18–20 czerwca rozgrywek Mistrzostw Mazowsza Kadetek
w Siatkówce Plażowej. Mistrzostwo Mazowsza drugi raz z rzędu trafiło do naszego
zespołu – Kinga Wrońska ( GLKS)/Barbara Latos (Atena Warszawa), który pod
wodzą trenerki Anety Krzemińskiej, nie tracąc ani jednego seta, zdobył złoty
medal, zapewniając sobie bezpośredni awans do Mistrzostw Polski Kadetek.
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Brąz

w kategorii
czwórek
Koniec sezonu w kategorii dwójek
22 maja zakończyły się Mistrzostwa Mazowsza Kinder w kat.
dwójek i trójek
Nadarzynianki brązowymi medalistami Mistrzostw Mazowsza Czwórek. Skład zespołu: Nela Miller, Julia
Dębowska, Anna Siwik, Małgorzata
Lechman, Anna Kowalczyk, Antonina
Perkowska

Drużyna GLKS I zakończyła rozgrywki na 8 miejscu, przegrywając w grupie
z późniejszymi złotymi i srebrnymi medalistami.
Zespół GLKS Nadarzyn II zajął trzecie miejsce w grupie, co niestety nie dało
mu awansu do dalszych gier i zespół zakończył cały cykl na miejscach 13–16.
Wszystkie dziewczyny spisały się fantastycznie, a ich postawa i walka na boisku
pozwala trenerce Klaudii Jagusiak bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Tekst i foto: GLKS Nadarzyn

12 czerwca – Mistrzostwa
Mazowsza w Lekkiej Atletyce
u12 i u14 w Teresinie.
Osiągnęliśmy duży sukces za sprawą
Tymoteusza Redlinskiego, który
został wicemistrzem Mazowsza
w rzucie piłeczką palantową z wynikiem 40 m.
Julia Pater zajęła 6 miejsce w skoku
w dal z wynikiem 3,95 m.
Lena Jonik pobiegła na 60 m.
i uzyskała wynik 10,01 sek. (rekord
życiowy).
Kornelia Dziedzińska, uczennica
naszej szkoły, zajęła 8 miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,20 m (rekord

XXVII Ogólnopolski Finał
Czwartków Lekkoatletycznych.

życiowy). Na 60 m uzyskała wynik
9,28 sek.
Lena, Julka i Tymek biegali jeszcze
na 300 m.

Nieoficjalne Mistrzostwa Polski
Dzieci w Lekkiej Atletyce.
Pierwszy raz i od razu sukces! Julianna Pater w skoku w dal zajęła 7 miejsce
z rekordem życiowym 4,10 m
Gratulujemy!
Tekst i foto: UKS Rusiec
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Podsumowanie wiosennej
serii rywalizacji zawodników
W weekend 19-20 czerwca zakończyliśmy wiosenną rundę
zmagań w UKS KOLARZ NADARZYN. Zawodnicy sprawdzili
swoje umiejętności po zimowym sezonie przygotowań.
W tym okresie kolarze z Nadarzyna skupili się na rywalizacji
w zawodach Pucharu Polski.
Klub przemierzył Polskę od Dąbek nad morzem Bałtyckim
po Sobótkę u podnóża góry
Ślęży, rywalizując z najlepszymi zawodnikami z całej polski.
To były pracowite dwa miesiące dla
naszych podopiecznych. Podsumowaliśmy główne osiągnięcia wiosennej
rundy:
Kalisz, pierwsze starty zawodników
na torze kolarskim w Pucharze Pol
ski 23–25.04.
8. miejsce Zosi w niezwykle emocjonującym wyścigu australijskim
13. miejsce Zosi w klasyfikacji generalnej Omnium.
Puchar Polski w Krasnobrodzie
7–8.05.
12. miejsce Tadka ze startu
wspólnego
Puchar Polski w Dobromierzu
22–23.05.
12. miejsce Zosi ze startu wspólnego
25. miejsce Poli w jeździe na czas
Puchar Polski Dąbki 29–30.05.
8. miejsce Krzysztofa ze startu
wspólnego
Puchar Polski Koziegłowy 10–11.06.
8. miejsce Zosi ze startu wspólnego
Zawodnicy rywalizują również
w zawodach MTB na popularnych
“góralach”. Zawodnicy trenują na rowerach szosowych lub torowych, ale
forma zdobyta procentuje w zawodach
z innej kategorii.
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Jabłonna Poland Bike Maraton
1. miejsce w kategorii wiekowej,
3. miejsce Zuza, OPEN
2. miejsce Igor
Radzymin Poland Bike Maraton
2. miejsce Igor
Legionowo Cisowianka Mazowia
MTB Maraton
1. miejsce Igor
NADARZYN Poland Bike Maraton
2. miejsce Zuza
2. miejsce Igor
Ciechanów Cisowianka Mazowia
MTB Maraton
1. miejsce Igor
Góra Kalwaria Poland Bike Maraton
3. miejsce Igor
1. miejsce Zuza
Zawodniczki i zawodnicy zakończyli wiosenną rundę zawodów na I
i II etapie Małego Wyścigu Po
koju w ostatni wiosenny weekend

w Opinogórze Górnej niedaleko
Ciechanowa.
Jazda na czas
2. miejsce Pola – Juniorki Młodsze
3. miejsce Zosia – Juniorki Młodsze
Start wspólny
1. miejsce Zosia – Juniorki Młodsze
3. miejsce Janek – Młodziki
3. miejsce Zosia – Żakinie
Gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach.
Wszystkich zdobytych miejsc nie sposób tu zapisać. Zapraszamy do śledzenia naszego Instagrama i Facebooka,
jak również przeglądania naszej strony
kolarznadarzyn.pl
A wszystkich chętnych sportowych
wrażeń na dwóch kółkach, zapraszamy PRZEZ CAŁE WAKACJE i rok
szkolny na zajęcia. Kontakt do trenera:
604074350.
Tekst oraz foto: UKS Kolarz

LOTTO Poland Bike Marathon
w Nadarzynie
Podwarszawska gmina Nadarzyn 6 czerwca
ponownie należała do amatorów jazdy na rowerach górskich. Tym razem w zawodach LOTTO
Poland Bike Marathon, organizowanych przez Grzegorza Wajsa, rywalizowało 600 miłośników
dwóch kółek. Kolarskie Miasteczko ze startem i metą wyścigów znalazło się na terenie parku
im. Janusza Grzyba w Młochowie
Gmina Nadarzyn stawia na sport i rowerową rekreację. Zawsze wracamy
tu z wielką przyjemnością – mówił
Grzegorz Wajs, organizator LOTTO
Poland Bike Marathon – nadarzyńska
trasa w Lasach Młochowskich jest
absolutnie dla każdego, a dodatkowym
walorem jest malowniczy park w Młochowie. To jedna z najpiękniejszych
lokalizacji Kolarskiego Miasteczka
w LOTTO Poland Bike Marathon.
Na dystansie MAX (52 km) wygrał
Maciej Michalski (Retro Stork Team),
przed Łukaszem Woźnicą i Arturem
Mioduszewskim (obaj z Damovo Bike
Team). Wśród kobiet zwyciężyła Anna
Urban (BMC Polska),
finiszując przed Krystyną Żyżyńską-Galeńską (Damovo Bike
Team), a trzecia była
Anna Wołos (Enea KS
Energia Kozienice).
Trasę MINI (29 km)
najszybciej pokonał Tomasz Siewierski, przed Marcinem
Reszke (obaj z Vortune Equity Bike Team),
a trzecie miejsce zajął
Tomasz Posadzy (Velmar Blachy Pruszyński Team). W rywalizacji kobiet już
trzeci raz z rzędu triumfowała Julita
Tomaszewska (Timbud Team), tym
razem przed Katarzyną Skurą (KolarsgoTeam) i Marią Orszulak (GKK
Opty Mazowsze).
Uczniowie szkół podstawowych
ścigali się na dystansie FAN (8 km).
Wśród chłopców najlepszy był Michał Błaszczyk (Warszawski Klub
Kolarski), przed Igorem Hofmanem

(Komobike Scott)
i Mateuszem Dobrowolskim (Warszawski Klub Kolarski),
a w gronie dziewcząt wygrała Aleksandra Gajewska,
przed Aleksandrą
Dzięcioł (obie z UKK Huragan Wołomin) i Kornelią Obrazińską (KS Sokół
Serock). W Mini Crossie na terenie
Kolarskiego Miasteczka jeździły też
dzieci w wieku 2–4 i 5–6 lat.
W klasyfikacji drużynowej OPEN
TEAM zwyciężył Damovo Bike Team,
przed Mybike.pl i Grupą ANG; natomiast punktację MINI TEAM
wygrał Vortune Equity Bike Team,
przed Grupą ANG i Timbud Team.

W młodzieżowej klasyfikacji zespołowej FAN TEAM triumfował Warszawski Klub Kolarski, przed KS Sokół
Serock i Stajnią Rowerową InterCars
Team, a w punktacji rodzinnej najlepsi okazali się Orszulakowie, przed
Bolkami i Miąskiewiczami.
LOTTO Poland Bike Marathon
w Gminie Nadarzyn – pod honorowym patronatem wójta Nadarzyna – został zorganizowany przy
współpracy z Urzędem Gminy Nadarzyn oraz Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego.
Więcej na www.polandbike.pl
i www.facebook.com/Poland.Bike.
Marathon
Tekst: Poland Bike Marathon
fot. Zbigniew Świderski
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BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga kierowcy i piesi.
Od 1 czerwca br. weszły
w życie zmiany w ruchu drogowym (ustawa z dnia 25.02.2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. poz.463).
Nowe przepisy zwiększyć mają
bezpieczeństwo pieszych na
drogach, ujednolicić dopuszczalną prędkość na obszarze
zabudowanym, jak również
obligują kierowców do zachowania minimalnego odstępu
między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Więcej na temat zmian:
www.policja.pl
Szczególnie teraz w okresie wakacyjnym uważajmy na
siebie i innych uczestników
ruchu drogowego. Kierowcy
– noga z gazu. Pamiętajmy,
że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas samych
– kierowców, rowerzystów,
pieszych.
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Straż Gminna w Nadarzynie

Straż Gminna
apeluje

• W związku ze wzrostem temperatury pojawiły się pierwsze przypadki
kąpieli w miejscach niedozwolonych. Jednym z popularnych miejsc
jest Pastewnik w Nadarzynie. Chcemy przestrzec wszystkich amatorów takich kąpieli, że ujawnione
przypadki będą bezwzględnie karane maksymalnym mandatem w wysokości 250 zł. Strażnicy gminni
otrzymali zadanie objęcia szczególnym nadzorem miejsc, gdzie mogą
odbywać się nielegalne kąpiele.
• Zadbajmy również o zwierzęta, ptaki, które cierpią z powodu upałów
i wystawiajmy płaskie pojemniki
z wodą w miejscach, do których
będą one miały dostęp.
• Kolejną istotną sprawą jest palenie
ognisk. Jak Państwo widzicie, roślinność na działkach czy ściółka
w lesie jest sucha, wobec czego zaleca się wstrzymanie się od używania otwartego ognia w miejscach,
w których może dojść do pożaru.
Organizując ogniska rekreacyjne
w miejscach dozwolonych, warto
zadbać o bezpieczeństwo. Przygotować gaśnicę bądź w miarę możliwości zapewnić dostęp do wody.
Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej
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