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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!
Podczas czerwcowej sesji Rady
Gminy Nadarzyn wszyscy radni
zagłosowali za przyznaniem
votum zaufania i udzieleniem
absolutorium wójtowi za rok
2021. Pragnę serdecznie podziękować radnym i sołtysom
za współpracę, zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów
mieszkańców, wspólne rozmowy i dobre decyzje, a przede
wszystkim zaufanie jakim mnie
obdarzyli.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję także do swoich współpracowników – urzędników gminy Nadarzyn
i jednostek podległych urzędowi. Rok
2021 okazał się kolejnym trudnym
rokiem dla samorządów. Był to drugi rok pandemii, zmieniających się
przepisów prawnych i podatkowych,
wzrostu cen towarów i usług, braku
towarów na rynku, a także nowych
kolejnych wyzwań stawianych przed
samorządami. Pomimo tych wszystkich problemów, zakończyliśmy go
z nadwyżką finansową, ze stabilnym
budżetem, z bezpiecznym zadłużeniem sięgającym niecałych 40% budżetu, wzrostem dochodów, licznymi
zrealizowanymi inwestycjami, stale
rosnącą liczbą nowych mieszkańców,
a co za tym idzie, rosnącą liczbą rozwiązanych spraw mieszkańców.
Wakacje trwają w najlepsze. Jednak
nie jeśli chodzi o inwestycje. Trwa
budowa zespołu usług medycznych
w Nadarzynie oraz remont zabytkowego pawilonu na terenie zespołu
pałacowo–parkowego w Młochowie. Prowadzone są również prace projektowe związane z budową
przedszkola publicznego w Wolicy.
W ostatnim czasie, zgodnie z zapowiedzią, na części ulic lub ich newralgicznych fragmentach na destrukcie
pojawiła się nakładka asfaltowa lub

kostka brukowa. Tak stało się już
w Nadarzynie na Słonecznej, bocznej
od Granicznej, Babiego Lata, w Wolicy
na Ogrodniczej i Cygańskiej, a także Rumiankowej w Starej Wsi. Kilka
kolejnych dróg gruntowych zostało
utwardzonych destruktem, na kilku
następnych trwają prace związane
z odwodnieniem pasa drogowego,
sześć ulic uzyskało oświetlenie uliczne.
Obecnie prowadzone są prace związane z utrwaleniem nowej nawierzchni
destruktowej za pomocą specjalnego
lepiku i gresu. Prace będziemy prowadzili do końca września i w tym
zakresie jeszcze dużo się będzie działo.

Ponadto wkrótce rozpocznie się generalna przebudowa ulicy Głównej
w Ruścu. Pierwszy etap obejmuje
odcinek od Rubinowej do Owocowej i będzie kosztował ponad 9 mln
złotych.
Pozostając w temacie związanym
z drogami – udało się poprawić organizację ruchu na jednym z najniebezpieczniejszych w ostatnim czasie
skrzyżowań w naszej gminie, drogi
serwisowej przy węźle Młochów na S8
– ulica Południowa w Starej Wsi. UG
w Nadarzynie zwracał się wielokrotnie
do GDDKiA o poprawę oznakowania
na ww. skrzyżowaniu, wybudowanym przez GDDKiA. W czerwcu br.,
na mocy porozumienia, administracja
skrzyżowaniem została przekazana
gminie Nadarzyn.
Dlatego teraz, kiedy administrujemy tym odcinkiem drogi, zdecydowaliśmy się na poprawę organizacji
ruchu. Mamy nadzieję, że nowe znaki
pionowe i poziome wymuszą większą
uwagę kierowców i zapewnią bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.
Pamiętajmy o ograniczeniu prędkości, przestrzeganiu przepisów i ograniczonym zaufaniu.
8 lipca w Lesznowoli podpisana
została umowa pomiędzy samorządem
gminy Lesznowola i gminy Nadarzyn
o roboczej nazwie „Polska dronowa”.
Wcześniej obie gminy podpisały umowę w tym zakresie z Polską Agencją

Remont zabytkowego pawilonu na terenie zespołu pałacowo–parkowego w Młochowie.
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Tereny rekraacyjne

Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Nasze
gminy znalazły się wśród 8 pilotażowych samorządów, w których PAŻP
będzie wprowadzała zaawansowane
usługi świadczone przez system obsługi dronów. Dzięki temu możliwe
będzie m.in. badanie stanu powietrza, monitorowanie dróg, pożarów
w lasach, stanu drożności rowów
melioracyjnych, poszukiwanie zaginionych osób i „zaczipowanych”
zwierząt, a w przyszłości możliwe
będzie dostarczanie dronami leków,
korespondencji czy drobnych zakupów indywidualnym odbiorcom itp.
Będzie się działo.
5 lipca ogłoszone zostały wyniki
egzaminów maturalnych. Średnie ze
wszystkich przedmiotów są wyższe
(czasami nawet o 14%) od średniej
krajowej, wojewódzkiej czy powiatowej. Nasi uczniowie zdobywają coraz
częściej wyniki 100% – w tym roku
było aż 16 tzw. „setek”. Serdeczne gratulacje dla maturzystów, nauczycieli
i pracowników administracji oraz
rodziców. Bez współdziałania wyżej
wymienionych osób nie byłoby dzisiaj
tak wielkiej radości. To nie znaczy, że
można spocząć na laurach. Jest nadal
wiele do zrobienia, wiele do poprawienia, ale o tym zainteresowani wiedzą najlepiej. Dziś jest czas na radość,
poczucie wykonania świetnej pracy
i satysfakcję z osiągnięć. Chciałbym
też podziękować wszystkim, którzy
byli zaangażowani w pracę Komitetu
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Inicjatywa dla LO w Nadarzynie oraz
powstanie tej szkoły. Sześć lat temu
nie było to ani takie proste, ani takie oczywiste. DALIŚMY RADĘ, bo
działaliśmy wspólnie, mieliśmy wiarę
i siłę do przekonania sceptyków. Już
trzy roczniki matur w nadarzyńskim
LO pokazały, że było warto!
W lipcu Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie i Urząd Gminy
w Nadarzynie rozpoczęli wspólny
projekt pod kierunkiem Magdaleny
Drzewuckiej, wicedyrektor liceum.
Jego celem jest przybliżenie młodzieży roli samorządu oraz przekazanie praktycznej wiedzy o jego

funkcjonowaniu. W tym celu stworzyliśmy uczniom nadarzyńskiego LO
możliwość odbycia dwutygodniowego, płatnego stażu w Urzędzie Gminy
w Nadarzynie w okresie wakacyjnym.
Praktyki odbyło 5 uczniów, w referatach: inwestycji, geodezji i gospodarki przestrzennej, realizacji budżetu,
promocji i rozwoju gminy, zamówień
publicznych i środków zewnętrznych
oraz rolnictwa i ochrony środowiska.
Mam nadzieję, że zdobyta podczas
stażu wiedza pozwoli ambitnym
i sympatycznym młodym ludziom
w niedalekiej przyszłości na jeszcze
bardziej świadomy wybór przyszłego
kierunku studiów.
Tych wszystkich, którzy nie wyjeżdżają na wakacje poza naszą gminę,
zachęcam do aktywnego spędzania
czasu na gminnych terenach rekreacyjnych, letnich basenach w Strzeniówce. Zachęcam do turystyki
pieszej i rowerowej. Najmłodszych
zapraszam do udziału w Akcji Animacja, a dorosłych miłośników dobrej
muzyki do udziału w prawdziwej
uczcie dla oka i ucha podczas koncertów z cyklu zaPARKuj w Młochowie
na terenie zabytkowego parku.
Życzę spokojnych i bezpiecznych
wakacji.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Podpisanie umowy „Polska dronowa”

Wotum zaufania
i absolutorium
dla Wójta Gminy
Nadarzyn
29 czerwca 2022 roku podczas
LVII Sesji Rady Gminy Nadarzyn
po przedstawieniu raportu o stanie
gminy za 2021 rok, radni udzielili
wotum zaufania wójtowi Dariuszowi
Zwolińskiemu. Przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe, po zapoznaniu
się z pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Rada Gminy
na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliła wójtowi absolutorium. Oznacza
to prawidłowość działań finansowych
wójta w 2021 roku.

Niezwykły jubileusz – Sto lat Pani Joanny
6 lipca mieszkanka gminy Nadarzyn, pani Joanna Rosińska, obchodziła setne
urodziny. Z tej okazji Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn wraz z Iwoną
Malinowską, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili szacowną jubilatkę, aby w imieniu własnym i społeczności gminy złożyć najserdeczniejsze
życzenia, wręczyć bukiet kwiatów i pamiątkową paterę. Był pyszny tort, serdeczna atmosfera, dużo pozytywnej energii oraz promieniejącego uśmiechu
na twarzy pani Joanny.
Jubilatce życzymy nieustającego zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej
pomyślności.

Program „Seniorze życie jest
jedno – zadbaj o nie”
Ruszył nowy projekt dla seniorów z gminy Nadarzyn, który
będzie realizowany w czasie
wakacji. Celem projektu jest
poprawa kondycji ruchowej
i psychicznej oraz samopoczucia naszych seniorów.
Przewidziane są m.in. treningi, które
odbywać się będą na basenach letnich
w Strzeniówce, marsze z kijkami (nordic walking) oraz treningi pamięci
w świetlicy w Strzeniówce.
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Paszkowianka?
Temat Paszkowianki jest niezwykle ważny dla naszej gminy
i mieszkańców, a zarazem bardzo trudny. Budowa tej trasy
będzie stanowiła obciążenie
dla tej grupy osób, która pobudowała się w pobliżu jej przebiegu. Nie spodziewam się, że
te osoby zaakceptują z radością jej powstanie. Niestety, jako
wójt nie mogę patrzeć na Paszkowiankę tylko przez pryzmat
odcinka Paszków – Kanie i nie
dostrzegać wszystkich konsekwencji z całym wachlarzem
zalet i wad jakie niesie jej powstanie na całym planowanym
przebiegu, czyli od autostrady
A2 w Pruszkowie do trasy S7
w Lesznowoli.
Paszkowianka to już niemal mityczna droga wojewódzka, która w dokumentach planistycznych biegnie
(a właściwie powinna biec) od tzw.
trasy poznańskiej w Błoniu, przecinając autostradę A2 i łącząc się z trasą S8
na węźle w Paszkowie (przy Centrum
Ptak). Dlaczego mityczna? Bo jest jak
przysłowiowy Yeti… wielu o niej słyszało, nikt nie zobaczył nawet metra
asfaltu, a były już co najmniej 2 próby jej projektowania. Ma ona swoich
zwolenników, ale także przeciwników.
W ostatnich kilku latach nastąpiły
jednak dynamiczne zmiany. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął w 2019 roku prace projektowe
odcinka północnego tej trasy od węzła
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w Pruszkowie na A2 do miejscowości
Kanie przy drodze wojewódzkiej 719 (
Pruszków – Grodzisk) z odnogą Paszkowianki do Brwinowa, która ma stać
się w przyszłości częścią obwodnicy
tej miejscowości. Projekt jest na etapie
uzyskiwania pozwoleń na budowę,
a to oznacza, że nawet w przyszłym
roku może nastąpić początek prac
inwestorskich.
Ten odcinek Paszkowianki jest
niewątpliwie wyczekiwany przez
mieszkańców Pruszkowa i Brwinowa. Pozwoli na rozładowanie korków
w tych miejscowościach, zwłaszcza w okolicy pruszkowskiego węzła na A2.
Jednak prawdziwy wymiar rysujących się problemów komunikacyjnych
staje się widoczny, jeśli spojrzymy
na zamierzenia inwestycyjne realizowane i planowane na południe
od węzła Paszków. Otóż MZDW
przymierza się do wykonania drogi tzw. 721-bis, która rozpocznie się
od ronda Marii i Lecha Kaczyńskich
przy trasie krakowskiej w Raszynie
i będzie biegła przez Lesznowolę do
budowanego właśnie odcinka trasy S7
(Grójec (Kraków) – Okęcie). Oznacza
to, ni mniej, ni więcej, że w planowanej trasie Paszkowianki, łączącej
najbardziej obciążoną w Polsce autostradę A2 z trasą szybkiego ruchu
Warszawa – Kraków ( S7) powstanie
komunikacyjna…DZIURA.
DZIURA, którą wypełnią drogi lokalne, całkowicie nie przystosowane
do intensywnego ruchu samochodowego, który już dziś jest bardzo
duży. Mowa o DW 720 Otrębusy –
Nadarzyn (ulica Błońska w Nadarzynie), ulice powiatowe w Nowej Wsi,

Komorowie, Pęcicach, ulica Pruszkowska i Komorowska w Nadarzynie
oraz wszelkie możliwe uliczki gminne,
które pozwolą przedostać się tysiącom
aut dziennie z Kań do trasy S8 i S7 lub
odwrotnie.
W przypadku samego tylko Nadarzyna grozi nam paraliż na węźle
nadarzyńskim (S8), w centrum (ulice
Błońska, Pruszkowska, Komorowska, Magnolii, Jeżynowa), ale także
na Mszczonowskiej i Południowej
w Starej Wsi z powodu poszukiwania możliwości objazdu w kierunku
węzła Młochów. Kto wie czy alternatywą uniknięcia korka w Nadarzynie nie będzie intensyfikacja ruchu
w Kajetanach, Walendowie, Ruścu czy
Młochowie. Takie zjawiska już dziś zaczynamy obserwować i doświadczać.
Dlatego sprawą pierwszorzędnej
wagi jest rozpoczęcie natychmiastowych prac nad projektowaniem, a następnie budową odcinka Paszkowianki
od Kań (DW 719) do Paszkowa (węzeł
na S8 w Wolicy) w celu zamknięcia
rzeczonej DZIURY komunikacyjnej.
Wykonanie tej inwestycji będzie się
wiązało także z konsekwencją wycięcia części połaci gospodarczego lasu
komorowskiego, bo jej przebieg przez
tereny zurbanizowane nie wchodzi
w grę.
Zdaję sobie sprawę, że część mieszkańców Wolicy, Strzeniówki, Granicy,
Nowej Wsi i Kań znajdzie się w bliskiej
odległości „oddziaływania” tej trasy.
O zagrożeniach i problemach trzeba
rozmawiać uczciwie i w poszanowaniu
partnerów tak by stworzyć projekt
optymalnie bezpieczny dla wszystkich. Alternatywy jednak nie mamy,
ponieważ paraliż komunikacyjny

Spotkanie przedstawicieli samorządów z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego Adamem Struzikiem w sprawie Paszkowianki /arch. UM Woj. Mazowieckiego

na lokalnych drogach czeka przede
wszystkim mieszkańców właśnie tych
miejscowości i ich sąsiadów z Komorowa, Pęcic, Nadarzyna, Otrębus
i pewnie innych.
Jak to stwierdził pewien mieszkaniec gminy: „Te samochody pojadą
i od nas zależy, czy po tranzytowej
trasie szybkiego ruchu, czy pod naszymi domami”.
Stan na dziś.
I odcinek Paszkowianki (Pruszków/Brwniów do Kań) jest na etapie
uzyskiwania decyzji środowiskowej.
Następnie procedowane będzie pozwolenie na budowę. W budżecie
samorządu mazowieckiego jest zaplanowana już kwota 150 milionów
złotych na budowę tego odcinka
Paszkowianki.
II odcinek Paszkowianki (Kanie
– węzeł Paszków na S8 w Wolicy)
inwestor – MZDW – wybrał firmę
projektową, która przygotowuje obecnie trzy koncepcje przejścia przez tereny gminy Nadarzyn, Michałowice
i Brwinów). Firma ma przygotować
także najważniejszy dokument tzw.

STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla tej
inwestycji oraz uzyskać raport środowiskowy i pozwolenie na budowę do
końca 2025 roku.
III odcinek Paszkowianki (od drogi krajowej w Błoniu, tzw. stara trasa poznańska, do wiaduktu nad A2
w Brwinowie, gdzie ma połączyć się
z I etapem Paszkowianki. Realizowane
są wykupy gruntu pod budowę przez
samorząd Brwinowa.
W przestrzeni publicznej pojawia
się wiele niedomówień, aluzji i nieprawdziwych informacji na temat
budowy tej drogi.
FAKTY są takie:
• Paszkowianka znajduje się w dokumentach planistycznych gmin
i samorządu wojewódzkiego od 30
lat. Jej przybliżony przebieg był
publicznie znany.
• Trasa będzie przebiegała po terenach niezamieszkałych (warunek
samorządów), ale w pobliżu siedzib
ludzkich.
• Obecnie Lasy Państwowe skłonne są przeprowadzić trasę po

obrzeżach lasu komorowskiego,
nie dopuszczając przejścia trasy
przez jego środek, co odsunęłoby
Paszkowiankę od ulicy Barbary
i Nowej Wsi, ale pozwoliło zachować drzewostan i jednolitość kompleksu leśnego.
• Zagrożeniem komunikacyjnym dla
Nadarzyna i Michałowic nie jest
etap II Paszkowianki, a powstanie
tej drogi na odcinku Pruszków/
Brwinów do Kań, co spowoduje
znaczny wzrost ruchu tranzytowego
w naszych gminach.
• Węzeł Nadarzyn i węzeł Młochów
na S8 z roku na rok są co raz bardziej obciążone ruchem, w godzinach szczytu zwłaszcza węzeł
Nadarzyn się korkuje. Mieszkańcy
gminy doświadczają problemów
związanych z ruchem tranzytowym
w kolejnych miejscowościach: Stara
Wieś, Urzut, Walendów, Kajetany,
Młochów oraz oczywiście Nadarzyn
i Strzeniówka.
OCZEKIWANIA stawiane przez
nasz samorząd do projektu II etapu
Paszkowianki:
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• trasa powinna przebiegać w możliwie jak największej odległości
od siedzib ludzkich
• droga powinna przebiegać w terenie na poziomie zero, z wałami
ziemnymi, ekranami, asfaltem pochłaniającym nadmiar CO2
• wzdłuż drogi powinna powstać
ścieżka rowerowa, z możliwością
bezkolizyjnego przekraczania trasy
• jednocześnie z projektowaniem tego
odcinka powinien zostać wykonany
projekt rozbudowy węzła Paszków
o czwartą koniczynkę, w innym
przypadku będzie to wąskie gardło
tej drogi
• na przebiegu tej trasy od Kań do
Paszkowa powinny znajdować się
wyłącznie trzy włączenia: na węźle
w Kaniach i Paszkowie oraz na ulicy
Pruszkowskiej (droga powiatowa).
• na terenie gminy Nadarzyn trasa
powinna przebiegać zgodnie z istniejącymi zapisami w MPZP
• MZDW przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych powinno
wykonać symulacyjne badanie natężenia ruchu i przebiegu potoku
samochodów
• MZDW powinno być odpowiedzialne za organizację konsultacji
z mieszkańcami zainteresowanych
gmin we współpracy z lokalnymi
władzami
• odcinek II Paszkowianki powinien
być budowany (finansowanie) natychmiast po rozpoczęciu ewentualnych prac budowlanych na I
etapie
• rozbudowa węzła Paszków powinna
być realizowana wraz z budową II
etapu Paszkowianki lub wcześniej.
MITY:
– Gmina Nadarzyn (wójt) będzie
budować tę drogę, przygotowuje
dokumenty itp.
Oczywista nieprawda. Inwestorem
tej drogi jest Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Paszkowianka jest drogą wojewódzką,
zaplanowaną i wpisaną w dokumenty
planistyczne Mazowsza już od 30 lat.
Po rozpoczęciu prac nad projektem
I odcinka Paszkowianki Nadarzyn,
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Michałowice, Brwinów, Pruszków
i powiat pruszkowski podjęły decyzje o dołożeniu się do projektowania
II odcinka. Umowa w tej kwestii została podpisana pod koniec czerwca
2022 roku.
– Gmina Nadarzyn nie wyraziła zgody, aby Paszkowianka biegła po śladzie drogi wojewódzkiej 720 (ulica
Błońska).
Nigdy nie było takich planów i założeń ze strony gminy Nadarzyn czy
MZDW. Paszkowianka od 40 lat ma
swój przebieg ustalony w dokumentach planistycznych wszystkich zainteresowanych samorządów. Pomysły
i próby przerzucenia przez niektórych działaczy z Michałowic ruchu
samochodowego z planowanego węzła
w Kaniach przez drogę 719 i Otrębusy
na ulicę Błońską do centrum Nadarzyna nie mają podstaw prawnych.
– Po wybudowaniu odcinka I (Pruszków/Brwinów – Kanie) samochody nie pojadą drogami lokalnymi
w Michałowicach i Nadarzynie tylko pojadą ponownie na Pruszków
i Grodzisk Mazowiecki albo nie zjadą w Pruszkowie na Paszkowiankę
tylko pojadą dalej na S2.
Byłoby pięknie, marzenia to wspaniała rzecz. Niestety w Nadarzynie,
Brwinowie, Michałowicach czy Pruszkowie jest jeszcze nadal wiele terenów
przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe (np. Parzniew). Ta część
aglomeracji jest jednym z najbardziej
dynamicznie rozbudowujących się
terenów w Europie. Niestety samochodów będzie przybywać… Bez alternatywy dla tranzytu do A2, S8 i S7
pojawią się one pod domami w Nowej
Wsi, Komorowie, Pęcicach, Granicy,
Strzeniówce, Nadarzynie i innych
wcześniej wymienionych alternatywach dla ominięcia korków.
– Po wybudowaniu drogi pojawią się
przy niej wielkie centra logistyczne.
Nie znam miejscowych planów
zagospodarowania naszych sąsiadów
z Michałowic i Brwinowa. Jeśli mają
tereny pod usługi publiczne, to pewnie w przyszłości tak może być, i to
bez Paszkowianki. Jednakże Paszkowianka co podnoszą sami mieszkańcy,

przebiega w przeważającej części po terenach Lasów Państwowych, a w lasach
centra logistyczne nie mogą powstawać.
– Paszkow ianka zanie czyś ci
wody podziemne w tzw. rynnie
brwinowskiej.
Nie jestem geologiem. To zadanie dla specjalistów i urzędników
od raportu środowiskowego. Jednak
na chłopski rozum, droga biegnie
na powierzchni, a zbiorniki wody głębinowej leżą na minimum 30 metrach
głębokości. Nad rynną brwinowską
przebiega już choćby A2 i S8 oraz cała
masa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dlaczego akurat
kilkukilometrowy odcinek Paszkowianki miałby zniszczyć zasoby rynny
brwinowskiej? Na pewno jednak jest
to temat dla specjalistów przy procedowaniu decyzji środowiskowej i samego raportu. W tym temacie wiążące
będą opinie Wód Polskich, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
wojewody.
– Paszkowianka odetnie mieszkańców
Strzeniówki i Nowej Wsi od lasu
komorowskiego.
Tak może się stać, ale nie musi.
Wszystko będzie zależało od dialogu z inwestorem i możliwości planistycznych oraz dobrej woli wszystkich
zainteresowanych.
– To będzie droga tylko dla TIR-ów
Dobrze by było. Akurat TIR-y mają
bardzo rygorystyczne normy emisji
spalin. Trzeba jednak spojrzeć na ruch
samochodowy na A2 czy S8, gdzie
TIR-y stanowią zdecydowanie mniejszy procent uczestników ruchu.
– Samorządy knują po cichu budowę drogi w tajemnicy przed
mieszkańcami.
Takich posądzeń pewnie będzie więcej. Pierwsze spotkanie informacyjne
dla mieszkańców wójtowie Nadarzyna
i Michałowic zwoływali już lipcu 2019
roku. Zostały przeze mnie napisane
co najmniej dwa posty na ten temat.
Zawsze otwarcie mówiłem, czy pisałem o zagrożeniach, postępach prac,
skutkach i alternatywach. Będę dalej,
pomimo ataków skierowanych przeciwko mojej osobie, dążył do spotkań
i rozmów inwestora z samorządami

i mieszkańcami, bo taka jest rola
władz samorządowych. I tak jak do
tej pory, począwszy od 2018 roku, będę
się starał aktywnie uczestniczyć w naradach technicznych, bacznie przyglądając się procesowi planistycznemu,
podobnie jak wszyscy pozostali zainteresowani samorządowcy.
– Będzie więcej spalin, nastąpi zanieczyszczenie powietrza.
Przez gminę Nadarzyn przebiega trasa szybkiego ruchu S8, która
przepoławia ją niemal na pół. Nasz
samorząd bacznie monitoruje poziom
zanieczyszczenia powietrza na swoim
terenie. Sama trasa S8 stwarza mniejszy
problem pod względem emisji spalin niż samochody stojące w korkach
pod naszymi oknami. Samochodów
i mieszkańców przybywa, ruch tranzytowy przez nasze miejscowości się stale
i systematycznie zwiększa. Liczba aut
zdecydowanie się zwiększy po wybudowaniu I etapu Paszkowianki i utworzenia węzła w Kaniach na DW719.

Nadarzyn nie ma czasu, Nadarzyn
potrzebuje obwodnicy.
– Wójt nie chce prowadzić dialogu
z mieszkańcami.
Zdaję sobie sprawę, że z wieloma
oponentami budowy tego odcinka
porozumienie będzie bardzo trudne.
Jednak ewidentne głoszenie nieprawdy
nie usprawiedliwia nawet najbardziej
szczytnego celu. Pierwsze spotkanie
informujące mieszkańców o planach
i działaniach MZDW w kwestii I odcinka Paszkowianki zorganizowałem
w Urzędzie Gminy Nadarzyn 29 lipca
2019 roku (!!!). Było na nim ponad
100 osób. Informacja o spotkaniu była
ogłoszona w mediach społecznościowych. Twierdzenie, że nikt o spotkaniu nie był poinformowany mija się
z prawdą. Pisałem także o tej drodze
kilkukrotnie. W ostatnim czasie nawet usiłowałem polemizować z jej
przeciwnikami. Spotkałem się z personalnymi atakami i próbami manipulowania moimi wypowiedziami.

To nie znaczy, że będę uciekał od rozmowy o problemie, bo nadal uważam,
że rozmowa jest potrzebna. Jednak
ważna jest też forma i kultura debaty.
I najważniejsze, obecnie główną stroną
rozmowy z mieszkańcami powinien
być inwestor czyli MZDW, a wsparcia
w dialogu obie strony powinny oczekiwać od samorządu.
Mieszkańcy Nadarzyna z ulicy
Błońskiej, Mszczonowskiej, Warszawskiej czy Pruszkowskiej, z Nadarzyńskiego Osiedla Mieszkaniowego, ze
Strzeniówki z ulicy Komorowskiej
oraz przyległych do nich ulic gminnych również zainwestowali dorobek swojego życia, planując zgodnie
z MPZP swoje spokojne życie, które
za chwilę, w wyniku nasilonego ruchu
tranzytowego przez centrum naszej
gminy, może zamienić się w koszmar.
To zagrożenie i utrudnienie też należy
mieć na uwadze.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Zwierzęta gminy Nadarzyn
Piórkiem po nosie – spacer
Jeśli kogoś kochamy, troszczymy się o kogoś, to największą radość sprawia
nam dawanie temu komuś tego, czego potrzebuje, a jeśli tym kimś jest pies,
to ruszamy z nim na miły, wspólny spacer. Nie ma znaczenia czy mieszkamy
w bloku, czy w domu z ogrodem, czy mamy 200 m2 czy 5 ha ogródka, cały
świat jest za płotem, a pies, podobnie jak człowiek, jest istotą społeczną, więc
wychodząc na spacer idziemy ten świat poznawać, odkrywać, zdobywać :)
Spacerem nie jest zabranie psa na zakupy, jogging, zmuszanie do biegania
przy rowerze, towarzyszenia nam w kawiarni, odwiedzinach u znajomych, czy
podczas załatwiania innych naszych
spraw. Spacer to wspólny czas z psem,
podczas którego to jego potrzeby są na
pierwszym miejscu. To czas tylko dla
psa i nasza wspólna radość z bycia
razem. Jesteśmy po to, by mu towarzyszyć, zapewnić bezpieczeństwo, opiekę
i jak najmniej przeszkadzać. Podczas
gdy swobodna eksploracja terenu

i ruch są naturalnymi potrzebami psa,
wielu trenerów zaleca wymuszanie
na psach zachowań, zaburzających ich
normalne funkcjonowanie. Skutkować to może jednak utrudnienieniami
w naszych kontaktach z psem i poglębieniem się problemów, z którymi możemy sobie nie poradzić. Wiele szkół
zaleca pozostawanie z psem w ciągłym kontakcie, skupianie na sobie
jego uwagi, chodzenie krok w krok
za nim, omijanie szerokim łukiem zagrożeń, nagradzanie za każde siknięcie

i skarmianie przekąskami. Nic więc
dziwnego, że mamy zmęczone, uzależnione, kontrolujące, niepanujące
nad emocjami, lękowe i reaktywne psy,
które nie potrafią się komunikować
z innymi psami i ludźmi, nie radzą
sobie w normalnych sytuacjach i mają
ogromne problemy behawioralne. Jak
tego uniknąć? Dać psu odetchnąć.
Pomyślcie sami, kiedy wasz pies ma
odpocząć od wszystkiego co dzieje
się w domu, od hałasu, ludzi, którzy
narzucają mu wszystko i mówią jak
9
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ma żyć, jeśli nawet na spacerze bez
przerwy czegoś od niego chcemy. A to
odszedł za daleko, a to się wytarza, a to
jeszcze zje jakieś świństwo, a to złapie
kleszcza, a to ugryzie, a to… Powodów znajdujemy tysiące, a nasz pies
ani na chwilę nie może się odprężyć,
rozluźnić, decydować o sobie. Z przerażeniem obserwuję te wszystkie psy
ciągnięte na smyczach, które często
nie mają nawet możliwości zatrzymać
się i powęszyć w miejscu, które je zainteresuje. Niezwracanie uwagi na potrzeby psa, ciągła kontrola i ingerencja
powodują, że pies nie tylko nie ma
szansy zachować się dobrze, ale też
jest bardzo nieszczęśliwy. Objawia się
to na wiele sposobów i w zasadzie możemy mieć pewność, że przy pierwszej
nadarzającej się okazji rzeczywiście
nam ucieknie, albo odreaguje swoją
frustrację w inny niefajny sposób. Jeśli
macie pod opieką psa, musicie mieć
dla niego czas. Zabierać go w ciekawe
dla niego miejsca, na łąkę, do lasu, nad
jezioro. Z dala od miejskiego zgiełku,

psa mogę odpiąć ze smyczy, żaden
nigdy nie zaginął, nie uciekł. Chcą być
ze mną, bo razem nam fajnie. Wiem
kiedy potrzebują wsparcia, a kiedy
w trudnej dla nich sytuacji poradzą
sobie same. Nigdy nie używam przekąsek – smakołyków, wystarczy moje
spojrzenie by wiedziały, że widzę, że
dały sobie radę w trudnej dla nich
sytuacji i jaka jestem z nich dumna.
To dla nich najlepsza nagroda, która
buduje ich poczucie własnej wartości,
wzmacnia, rozwija asertywność, uczy
samodzielności oraz pokonywania
swoich ograniczeń i lęków. Tak już
jakoś z nami jest, że najtrudniej jest
nam zrozumieć rzeczy najprostsze.
Podczas gdy wszystko czego potrzebuje nasz pies mamy na wyciągnięcie ręki, kupujemy mu interaktywne
zabawki, organizujemy wymyślne
atrakcje, treningi, sporty, zajęcia węchowe, psi fitness, zajęcia jogi, czy już
zupełnie absurdalne zajęcia, jak np.
te zwiększające świadomość tylnych
łap. Warto też zwrócić uwagę na cały

wybetonowanych chodników. Pozwólcie mu poznawać, eksplorować, węszyć, łapać wiatr w uszy i maszerować
swobodnie za swoim noskiem. Tylko
my, cisza, przestrzeń i inne psy. Bez
smyczy, komend, ciągłego przywoływania, przekąsek. Pozwólmy psu
być sobą, pogadać z kumplami i nie
wtrącajmy się ciągle w jego sprawy,
bo zwykle robimy to dokładnie wtedy,
kiedy nie trzeba. Od kilku lat pracuję
z psami, lękowymi, wycofanymi, agresywnymi, różnymi psami. Każdego

ekwipunek w jaki wyposażamy psa
zanim pozwolimy mu wyjść z domu
(że wspomnę o psach, którym nawet
w domu nie zdejmuje się obroży czy
szelek). Zbyt szeroka, ciasna obroża,
źle dobrane szelki, duży, ciężki karabińczyk uderzający psa w łopatki przy
każdym ruchu, prowadzą nie tylko do
braku możliwości swobodnego ruchu,
czerpania radości ze spaceru, ale do
trwałego kalectwa. Sama smycz, czym
jest, jak jej używać – to osobny ważny
temat. Czy wiecie dlaczego wasz pies
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ciągnie na smyczy jak oszalały, a puszczony luzem idzie spokojnie? Odpowiedź nie jest miła i znów nie świadczy
o nas najlepiej. Wystarczyłoby spojrzeć
na wiejskiego burka i uczyć się od niego, ale ludzie „nie pomierzą, nie uwierzą”, więc zbadali zachowania psów bez
smyczy. Naukowcy udowodnili, że 81%
psów zachowywało się przyjaźnie lub
neutralnie podczas spotkania innego
psa, a 85% reagowało także przyjaźnie na napotkanych ludzi. Zauważono też, że swobodnie poruszające się
psy zachowywały się lepiej niż psy
na smyczy. Przeważająca większość
trzymała się blisko opiekuna lub odchodziła tylko na niewielką odległość,
na krótki czas. Psy z pewnością potrafiłyby dobrze i kulturalnie korzystać ze
wspólnej przestrzeni z innymi psami
i z ludźmi, gdyby nie… ludzie. Psy
nie mogą wybierać, odebraliśmy im
wolność wyboru, a te które próbują
się nam przeciwstawić, nierozumiane,
są jeszcze mocniej zniewalane. Do nas
należy więc wybór, czy dzięki relacji
zbudowanej na zaufaniu i zrozumieniu
będziemy mieć w psie partnera i przyjaciela, który spełniony, szczęśliwy,
będzie nam ufał i potrafił się zachować
w różnych sytuacjach, czy wolimy aby
nasz pies jak zabawka na bateryjki,
robocik, na komendę za smakołyka
wykonywał będzie sztuczki. Dla swojego opiekuna psy gotowe są na wiele
się zgodzić i niekiedy, niektóre, jeśli
tego od nich oczekujemy, będą robiły
z siebie głupka, żeby tylko nas zadowolić i uszczęśliwić. Traktujmy psy jak
partnerów, tak, jak sami chcielibyśmy
być traktowani, bo to żywe, myślące,
mądre istoty. Szanujmy ich przestrzeń,
zaufajmy im, pozwólmy popełniać błędy, wyciągać wnioski i, respektując ich
potrzeby, dajmy im od siebie odetchnąć.
Na zdjęciu Papusza i Jemioł (także
na okładce) podczas spaceru. Malutka
ok. 7-letnia sunia i owczarek niemiecki,
jej rówieśnik. Oboje czekają na swoje
domy. Więcej informacji o nich znajdziecie na https://www.facebook.com/
zwierzynaznadarzyna/ Jeśli chcecie
ich poznać, zadzwońcie: 501804797
Joanna Romanowska
Straż Gminna w Nadarzynie

Goście z Hostomela
13 lipca w gminie Nadarzyn złożyła
wizytę grupa dzieci wraz z wychowawczyniami z ukraińskiego miasta
Hostomel, która przebywała na letnim
wypoczynku w powiecie pruszkowskim. Goście byli m.in. w strażnicy OSP Nadarzyn, gdzie obejrzeli

sprzęt i zapoznali się z pracą strażaków ochotników, a także zwiedzili
Izbę Tradycji oraz posłuchali krótkiego pokazu Orkiestry OSP Nadarzyn. Była także wizyta na basenach
w Strzeniówce i w młochowskim
parku.
11
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Święto Policji
OGŁOSZENIA
DROBNE

Gmina Nadarzyn, podobnie jak w poprzednich latach, uczestniczyła
w powiatowym Święcie
Policji, które w tym roku
zorganizowano 16 lipca w Regułach.
Oprócz uroczystego apelu i pokazów
różnych formacji policyjnych, odbył się
III Piknik Rodzinny „Bezpieczny Powiat Pruszkowski.” Były stoiska promocyjne gmin z powiatu pruszkowskiego
oraz służb dbających o bezpieczeństwo
mieszkańców, m.in. ratowników medycznych oraz różnorodne atrakcje
dla dzieci. Na stoiskach promocyjnych
naszej gminy były m.in. warsztaty dla
najmłodszych przeprowadzone przez
GOPS i Ognisko Tęcza. Ogromną popularnością cieszyło się projektowanie
i ozdabianie torebek ekologicznych oraz
zwierzątka, miecze i kwiatki wykonywane z balonów. Sporo emocji dostarczały
gry planszowe, zwłaszcza, że na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
Spragnieni mogli ugasić pragnienie
Wiadomości Nadarzyńskie 07 (278) lipiec 2022

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

soczkami owocowymi Absolwent politechniki udziela korelub wodą, głód zaspokoić petycji z matematyki, tel. 602 246 361
zdrowymi batonikami, natomiast łasuchy mogły skuOGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki
DROBNE
sić się na cukierki. MożnaDROBNE
drzew, prace porządkowe. Ogrody
było także zapoznać się z działaniami – pielęgnacja i koszenie. Przyłącza
podejmowanymi przez straż gminną kanalizacyjne od budynku do stum.in. w walce z bezdomnością i wspie- dzienki. Drenaże i odwodnienia ryraniem bezdomnych czworonogów.
nien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
Święto Policji obchodzone jest 24 lip- Tel. 511 289 481
ca – wszystkim policjantom i pracownikom policji, dziękując za służbę na rzecz Poszukujemy obecnie osób do pracy
bezpieczeństwa, życzymy skuteczności, w kantynie w Młochowie na stanowiwytrwałości i wszelkiej pomyślności.
sku: bufetowa i pomoc kuchni. Praca

Charytatywny Turniej o Puchar
Komendanta Powiatowego
Policji

Reprezentacja gminy Nadarzyn
wzięła udział w Charytatywnym Turnieju Piłkarskim o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Pruszkowie, inspektora Michała Pisarskiego, zajmując
drugie miejsce.

od pon. – pt. w godzinach 7–15. W razie zainteresowania proszę o kontakt:
biuro@connectlunchbar.pl

Firma w Nadarzynie poszukuje drukarzy do druku cyfrowego na tkaninach oraz pracowników fizycznych do
obsługi maszyn do tekstyliów. Tel. 535
660 088; www.textileprinthouse.pl, ul.
Komorowska 30, 05-830 Nadarzyn

OG
D

Informacja o projektach
1. Projekt pn. „Termomodernizacja
budynku Gminnego Żłobka Nr 1
„Zaczarowany Ogród” w Ruścu”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020; działanie 4.2 Efektywność energetyczna, współfinansowano
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”,
Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej na Mazowszu”.
Gmina otrzymała dofinasowanie
w wysokości 345 980,11 zł.
W ramach projektu przewiduje się
następujący zakres prac: docieplenie
stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę źródła ciepła na kocioł
gazowy kondensacyjny. Ponadto przeprowadzone zostaną prace związane
z obróbką blacharską, wymiana parapetów i rur spustowych. Dodatkowo zamontowana zostanie instalacja
fotowoltaiczna o mocy 32 kWp.

Operatorem projektu jest Instytut
Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 600,00 zł.
W ramach projektu gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie na pokrycie części kosztów wynagrodzenia
dwóch animatorów pracujących na orlikach w Kostowcu i Ruścu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii
na pandemię COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii
na pandemię COVID-19

2. Projekt pn. „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – dopłata 3 zł”
Projekt realizowany ze środków
Skarbu Państwa w ramach realizacji
zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Gmina Nadarzyn otrzymała dopłatę
w wysokości 159 648,32 zł.

5. Projekt pn. „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 2022”
Projekt finansowany ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł.
W ramach projektu 170 uczniów
z klas 0-III szkół podstawowych gminy
Nadarzyn skorzysta z bezpłatnych
zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Dofinansowano z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
3. Projekt pn. „Lokalny Animator
Sportu”
Projekt finansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. Projekt pn. „Granty PPGR”
Projekt finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014–2020, „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Gmina Nadarzyn otrzymała grant
w wysokości 12 500,00 zł.
W ramach projektu zostanie zakupiony 1 komputer stacjonarny oraz 4
laptopy dla uczniów rodzin, z terenów
popegeerowskich

6. Projekt pn. „Umiem pływać 2022”
Projekt finansowany ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.
W ramach projektu 155 uczniów
z klas 0-III szkół podstawowych gminy
Nadarzyn skorzysta z bezpłatnych
zajęć powszechnej nauki pływania.

7. Projekt pn. „Zakup i montaż ławki
solarnej w miejscowości Szamoty”

Gmina Nadarzyn otrzymała pomoc
finansową w wysokości 10 000,00 zł.
W ramach projektu zostanie zakupiona i zamontowana ławka solarna z wbudowanymi ogniwami
fotowoltaicznymi.
#Mazowszepomaga
#programywspacia
#solidarnośćmazowiecka

Zadanie pn. Zakup i montaż ławki
solarnej w miejscowości Szamoty współfinansowano ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze
dla sołectw 2022”
8. Projekt pn. „Zakup i montaż
ławki solarnej w miejscowości
Strzeniówka”

Gmina Nadarzyn otrzymała pomoc
finansową w wysokości 10 000,00 zł.
W ramach projektu zostanie zakupiona i zamontowana ławka solarna z wbudowanymi ogniwami
fotowoltaicznymi.
#Mazowszepomaga
#programywspacia
#solidarnośćmazowiecka

„Zadanie pn. Zakup i montaż ławki
solarnej w miejscowości Strzeniówka
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współfinansowano ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze
dla sołectw 2022”
9. Projekt pn. „Akcja edukacyjna
w gminie Nadarzyn w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Gmina Nadarzyn otrzymała pomoc
finansową w formie dotacji celowej
w wysokości 17 998,00 zł.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 akcje edukacyjno-informacyjne na terenie gminy
Nadarzyn, w ramach których zostanie
zorganizowany piknik ekologiczny,
spotkania z mieszkańcami oraz zamieszczone zostaną artykuły prasowe
w Wiadomościach Nadarzyńskich.
Ponadto mieszkańcy zostaną zapoznani z wprowadzonymi zmianami
do uchwały antysmogowej, dotyczącymi terminów nakazów wymiany pieców dla województwa
mazowieckiego.
#Mazowszepomaga
#programywspacia
#solidarnośćmazowiecka

„Zadanie pn. Akcja edukacyjna
w gminie Nadarzyn w ramach
programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022 współfinansowano ze
środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego”
10. Projekt pn. „Cyfrowa gmina”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia.
Gmina Nadarzyn otrzymała grant
w wysokości 100 000,00 zł.
Zadanie obejmuje poprawę
poziomu cyfryzacji urzędu oraz
Wiadomości Nadarzyńskie 07 (278) lipiec 2022

wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii
na pandemię COVID-19
11. Projekt pn. „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
ul. Głównej w Ruścu”

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w
granicach pasa drogowego ul. Głównej
w Ruścu” współfinansowano ze środków województwa mazowieckiego.
Gmina Nadarzyn otrzymała dotację
z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł.
W ramach zadania zostanie wykonany I etap prac związanych z przebudową ul. Głównej na odcinku 850 m.
#Mazowszepomaga
#programywspacia
#solidarnośćmazowiecka

12. Projekt pn. „Zmiana sposobu
użytkowania wraz z przebudową
pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym przy
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4
w Młochowie na obiekty o funkcji
wypoczynkowo-gastronomicznej
z zapleczem noclegowym – pokoje
gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cieplną – kotłownia gazowa,
elektryczną oraz budową drogi
wewnętrznej i chodników – Etap
I: Renowacja oficyny zachodniej
w zespole pałacowo-parkowym
w Młochowie”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo
kulturowe, Typ projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 999
869,08 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania obiektu oficyny zachodniej wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cieplną
– kotłownia gazowa, elektryczną.

13. Projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego
Systemu Tras Rowerowych – Etap
III”
Projekt zrealizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: Mobilność miejska
w ramach ZIT.
Beneficjent: gmina Michałowice
(Lider) na podstawie porozumienia
z dnia 27.11.2020 r.
Partnerzy: gmina Brwinów, gmina
Grodzisk Mazowiecki, gmina Nadarzyn, gmina miasto Pruszków, miasto
Żyrardów.
Całkowita wartość projektu:
24 235 884,29 zł.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
obejmował budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych
o łącznej długości 11,31 km, w tym
8,4 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 423 068,78
zł na przebudowę drogi powiatowej
3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników,
zjazdów, odwodnienia.

14. Projekt pn. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020, Działanie 2.1 E-usługi
Gmina Nadarzyn jako Lider wraz
z 8 gminami – partnerami (Brwinów,
Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki,
Pruszków, Stare Babice i Żyrardów)
otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 701 322,62 zł.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i oprogramowanie dla
47 szkół podstawowych na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z obszaru 9 gmin (Nadarzyn,
Brwinów, Grodzisk Mazowiecki,
Michałowice, Milanówek, Ożarów
Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice
i Żyrardów), które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz
zapewnią możliwość realizacji działań

edukacyjnych w formule zdalnej
w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii
COVID-19.

15. Projekt pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Wolica w trybie
zaprojektuj i wybuduj”
Projekt realizowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinasowanie w wysokości 5 000 000,00 zł.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę
budynku przedszkola w miejscowości
Wolica przy ul. Złotego Kłosa.

Orkiestra OSP Nadarzyn
– „Mega, sztos, był ogień…”

16. Projekt pn. „Wdrożenie e-usług
w gminie Nadarzyn”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020; działanie 2.1 E-usługi.
Gmina otrzymała dofinasowanie
w wysokości 1 183 179,20 zł.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych
świadczonych elektronicznie poprzez
informatyzację Urzędu Gminy Nadarzyn. Udostępnionych zostanie 9 nowych
e-usług. W ramach projektu zostaną zakupione licencje oraz sprzęt informatyczny, a także przeprowadzone szkolenia.
UG Nadarzyn – Referat
Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych

Czerwiec i lipiec były pracowite
oraz pełne wrażeń dla muzyków Orkiestry OSP Nadarzyn.
Po występach z Dawidem Podsiadło
na największych scenach muzycznych
w Polsce – na stadionach w Gdańsku,
Wrocławiu i Chorzowie, po kolejnej zagranicznej trasie koncertowej w Albanii
i Czarnogórze. Kolejnym muzycznym
przedsięwzięciem, na zaproszenie Dawida Podsiadło, był występ na Męskim
Graniu w Warszawie.
Orkiestra wystąpi również w Wielkim Finale Męskiego Grania 2022
w Żywcu.
Fot. Fb Orkiestry
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M  zg i jego pułapki
Nasz mózg odbiera na sekundę zawrotną ilość informacji. Większości
z nich nie jesteśmy nawet świadomi.
Ta nieznaczna część danych, która faktycznie dociera do naszej świadomości
jest zaledwie wycinkiem rzeczywistości,
z którego budujemy w głowach nasz
obraz świata.
Taka droga na skróty to jedyna możliwa strategia mózgu na poradzenie sobie z nawałem informacji. Tylko dzięki
selekcji i upraszczaniu odbieranych
sygnałów możemy szybko podejmować decyzje i normalnie funkcjonować
w zwykłych, codziennych sytuacjach.
Warto wiedzieć, kiedy droga na skróty,
którą obiera nasz mózg może okazać
się drogą na manowce.
Co to są stereotypy
Spośród wielu stosowanych przez
nas codziennie uproszczeń w myśleniu,
jedno wydaje się być znane wszystkim,
a jednak niewielu umie się przed nim
ustrzec. Mowa o stereotypach, nazywanych także „obrazami w naszych głowach”. Samo pochodzenie słowa w dużej
mierze oddaje jego znaczenie, bowiem
z greki stereos oznacza solidny, twardy,
skamieniały, a typos oznacza wzór, formę.
Uproszczenie myślenia w postaci stereotypu przypisuje obiekt lub osobę do
danej kategorii, która charakteryzuje się
określonymi cechami. Taka klasyfikacja
jest zwykle bardzo ogólna i oparta na wyobrażeniach i skojarzonych emocjach
(często negatywnych), nie zaś rzetelnych
informacjach. Jako ludzie mamy tendencję do lepszego zapamiętywania silnych,
negatywnych emocji, co dodatkowo
utrwala przekonania nabyte o jakiejś
sytuacji, obiekcie czy osobie i przeniesione na całą kategorię lub grupę społeczną.
Stereotypy są przy tym niezwykle trwałe.
Autentycznie czy automatycznie
Warto podjąć wysiłek i popracować nad swoimi przekonaniami, żeby
dowiedzieć się, czy to co myślimy jest
dla nas autentyczne czy może automatyczne. Stereotypy wpływają na to, jak
odbieramy otaczający nas świat, jak
Wiadomości Nadarzyńskie 07 (278) lipiec 2022

go oceniamy, a nawet jak się zachowujemy. Sprawiają, że lepiej zapamiętujemy treści, które są z nim zgodne
niż neutralne, przez co wzmacniamy
swoje sądy, ograniczając otwartość umysłu na popełnienie przez nas błędu,
dowiedzenie się czegoś nowego lub
na otaczającą nas różnorodność. Siłę
stereotypu dobrze obrazuje badanie
przeprowadzone na osobach starszych.
U badanych zaktywizowano stereotyp sugerujący powolność ich ruchów
związaną z wiekiem. Po uruchomieniu
takiego przekonania osoby poruszały się po korytarzu wolniej niż przed

badaniem! Stereotyp, który przypomniał o skojarzeniach i uproszczeniach
związanych z wiekiem badanych wpłynął na ich ruchy, a przecież nie zmienił
ich witalności w czasie badania. O tym,
jakie to uczucie paść ofiarą czyichś stereotypów najwyraźniej przekonujemy
się na własnej skórze.
Żeby lepiej ocenić, co jest dla nas autentyczne, zgodne z nami, warto wziąć
poprawkę na to, co znamy z dzieciństwa,
okresu dorastania czy przekonań pochodzących nie od nas, ale od innych.
Otwartość umysłu i krytyczne myślenie
mogą pomóc w bardziej świadomym
i zgodnym ze sobą życiu. Nie dajmy
się zwieść własnemu umysłowi i jego
drogom na skróty, żeby nie okazały się
drogami donikąd.
Olga Sielska

Zmiany w prawie, związane ze świadczeniem
40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – wniosek o przyznanie
świadczenia
Ważne terminy! Tabela poniżej przedstawia terminy
na złożenie wniosku
Okres
Termin na złożenie wniosku
zakwaterowania
do 30 czerwca
do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca
miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy (ostatni
dzień zaznaczony na karcie osoby
przyjętej do zakwaterowania przy
złożeniu poprzedniego wniosku)
Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1383).
1. Wnioski o świadczenie pieniężne, o których mowa w art.
13 ust. 1, obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, posiadającemu
numer PESEL, do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do
30.06.2022 r. (na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania
maksymalnie można zaznaczyć do dnia 30.06.2022 r. licząc
120 dni od dnia przekroczenia granicy Polski po raz pierwszy
przez obywatela Ukrainy od momentu wybuchu konfliktu
zbrojnego na terytorium Ukrainy w dniu 24.02.2022 r.).
Wnioski składa do dnia 31 lipca 2022 r.
2. Wnioski o świadczenie pieniężne składa się w terminie
jednego miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego
wnioskiem za okres zakwaterowania od 1 lipca 2022 r.
Miesiąc liczy się od ostatniego dnia zaznaczonego na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania przy złożeniu
poprzedniego wniosku.
3. W każdym z powyższych przypadków konieczne jest
podanie daty przekroczenia granicy przez obywatela
Ukrainy – wjazdu na terytorium Polski po raz pierwszy
od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium
Ukrainy w dniu 24.02.2022 r.
4. Wnioski o świadczenie pieniężne złożone z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nadarzynie od poniedziałku do czwartku.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24.06.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego
świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r.
poz.1336) gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni tylko dla konkretnych
grup osób określonych w rozporządzeniu:

„§ 4. 1. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień
niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego
systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia
(mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko
do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną,
za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie
dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde
jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego
dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie
dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna
tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za
wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa:
„Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do obywateli Ukrainy:
1) posiadających:
a) zezwolenie na pobyt stały
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej
c) zezwolenie na pobyt czasowy
d) status uchodźcy
e) ochronę uzupełniającą
f) zgodę na pobyt tolerowany;
2) którzy:
a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie
wnioski zostały złożone
b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie
deklaracje zamiaru dotyczą.”
GOPS
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„Nie pamiętamy dni,
pamiętamy chwile”.
Cesare Pavese
Wakacje to czas odpoczynku, beztroskiej, ale bezpiecznej zabawy, niezapomnianych przygód, a przede wszystkim
poznawania nowych miejsc i tworzenia chwil, które budują wspomnienia.
Takie warsztaty letnie zostały zaplanowane w placówce wsparcia dziennego Ogniska Tęcza GOPS Nadarzyn.
Za nami pierwszy turnus, który odbył
się w dniach 1–15 lipca 2022 r. W tym
czasie z naszej propozycji skorzystało
36 dzieci. Zajęcia odbywały się stacjonarnie w Ognisku Tęcza w Nadarzynie
w godz. 8.00 -16.00 oraz podczas wycieczek. Na miejscu odbyły się:
• akcja Bezpieczne Wakacje – prelekcja w wykonaniu mł.spec. Piotra Wiewióry i sierż. szt. Eweliny
Kozłowskiej-Chłopaś dotycząca
bezpiecznych wakacji;
• przypomnienie zasad udzielania
pierwszej pomocy w wykonaniu
naszego gościa Bartłomieja Kloca,
strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie;
• wizyta na basenach w Strzeniówce – wakacyjna miłość do obiektu
przetrwała do obecnego sezonu;
• warsztaty plastyczne i rękodzielnicze - nauczyliśmy się wykonywać
odlewy gipsowe dłoni, poznaliśmy
technikę decoupage, zrobiliśmy
bransoletki sznurkowe. Niepodważalnym hitem wakacyjnym okazały
się kolorowe warkoczyki. U niektórych wyszły nawet dredy ;).
4 lipca br. odwiedziliśmy rodzinny
park rozrywki Majaland w Góraszce.
Dzieci i młodzież podążali za przygodami pszczółki Mai, korzystając
z takich atrakcji jak karuzela łańcuchowa, zjeżdżalnia, karuzele z żabkami
Wiadomości Nadarzyńskie 07 (278) lipiec 2022

Wakacyjnie z Ogniskiem Tęcza
i motylami, rollercoaster, zbiorniki
wodne, po których można było pływać małymi łódkami, małpi gaj i basen
z kuleczkami. Ponadto na zewnątrz
można było skorzystać ze strefy wodnej. W tym miejscu skutecznie i przyjemnie udało się rozładować nawet
największe pokłady energii.
Jednak największą radość, po okresie
izolacji i dystansu, sprawiła nam możliwość wyjazdu na 5-dniową wycieczkę.
W dniach 7–11 lipca 2022 roku grupa
34 dzieci pod opieką 4-osobowej kadry
i jednej wolontariuszki wyjechała do
Poronina koło Zakopanego. W drodze
zwiedziliśmy Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni, gdzie uczestniczyliśmy w:
• warsztatach: „Domeczki z deseczki,
czyli jak budowano domy na dawnej wsi”. Młodzież podczas spaceru
po parku etnograficznym poszerzyła
wiedzę z zakresu dawnych drewnianych konstrukcji domów. Następnie
budowała własne modele domów
z uprzednio przygotowanych zestawów drewnianych elementów
w różnych rodzajach konstrukcji:
sumikowo-łątkowym, zrębowym,
zrębowym zakończonym ostatkami
lub zrębowym bez ostatków, utrwalając w ten sposób zdobytą wiedzę.

• grze terenowej „Od patyczka do
koniczka”. Dzieci, uczestnicząc
w grze kupieckiej poznały dawne
wiejskie i małomiasteczkowe rzemiosła i zajęcia. Mogli także poćwiczyć umiejętność targowania
się i negocjacji.
W parku etnograficznym w Tokarni
można obejrzeć zabytki budownictwa
wiejskiego i małomiasteczkowego Kielecczyzny w otoczeniu zbliżonym do
pierwotnego. Tu czas na chwilę się
zatrzymał.
Po dotarciu do miejsca noclegowego,
mieliśmy możliwość uczestniczenia
w warsztatach z robienia oscypka. Teraz
już żaden góral, handlujący oscypkami
nas nie ocygani ;). Wiemy, że owcze
oscypki wyrabia się tylko od kwietnia
do października.
Kolejnego dnia odbyliśmy wyprawę
nad Morskie Oko, czyli największe
jezioro w Tatrach, położone w Dolinie
Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m
n.p.m. Było z nami i słońce i deszcz.
Droga do najłatwiejszych nie należała.
Nie poddaliśmy się i z uśmiechami
na twarzy dotarliśmy do celu. 30000
kroków zrobione. Warto było. Widoki
zapierające dech w piersiach.

Niedziela z pozoru wydawała się
wg. harmonogramu mniej intensywna.
Punktem docelowym był wodospad
w Dolinie Białego. Położenie doliny
okazało się przepiękne, między szczytami Sarnia Skała i Krokiew. Maszerowanie wąwozem z widokiem na skałki,
progi i niewielkie wodospady na Białym Potoku, wywoływało w nas niesamowite wrażenia. Mimo, że przejście
nie zajmuje zbyt wiele czasu, to można
tam spędzić kilka godzin. Wieczorem przyszedł czas na chwilę relaksu w nowoczesnym parku wodnym
z krytymi i zewnętrznymi basenami

Kajetany

termalnymi w termach Bania w Białce
Tatrzańskiej. Obowiązkowym punktem harmonogramu wycieczki był
spacer najpopularniejszym deptakiem
w Zakopanem – Krupówkami i zakup
pamiątek.
Dzieci z Ogniska Tęcza podsumowały I turę warsztatów letnich 2022
słowami: Był to czas: pysznej zupy,
poznania siebie, inaczej spędzony niż
w domu, przyjemny, zabawy, miły, wesoły, radości, aktywny, tworzenia wspomnień, spędzony wspólnie, wypoczynku.
Kadra Ogniska Tęcza może powiedzieć
tylko jedno: O to chodziło. Kolejne

niezapomniane chwile będziemy budować razem od 1 sierpnia.
Kadra Ogniska Tęcza

Podziękowanie dla:

Straży Gminnej w Nadarzynie, Komisariatu Policji w Nadarzynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za
czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży z placówki wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn.
Cieszymy się, że mamy prywatnych
„aniołów bezpieczeństwa” oraz
Pana Romana Ćwiertniewicza i TV
Nadarzyn za zarejestrowanie naszych
wspomnień oraz przeprowadzenie warsztatów filmowych

8-13 lat

5-7 lat

w MEDINCUS Active

k. Nadarzyna

9 turnusów letnich atrakcji, wspaniałej przygody

i beztroskiej zabawy z rówieśnikami w zacisznym otoczeniu przyrody.

•
•
•
•
Ośrodek
Medincus Active
Mokra 1, Kajetany,
05-830 Nadarzyn

pełne wyżywienie - II śniadanie,
obiad, podwieczorek, napoje
opiekę profesjonalnych wychowawców
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
zajęcia rekreacyjno-sportowe zgodne z programem
ubezpieczenie NNW

ZAPISY:
Telefonicznie +48 512 482 202
Online medincusactive.pl

Cena regularna
849 zł/turnus

Promocja 799 zł*

*Warunkiem otrzymania zniżki jest rezerwacja
i dokonanie płatności pełnej kwoty do dnia 30.05.2022 r.

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

Wyniki średnie % z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
SP NADARZYN
SP RUSIEC
SP MŁOCHÓW
SP KOSTOWIEC
SP WOLA KRAKOWIAŃSKA
GMINA
POWIAT
WOJEWÓDZTWO
KRAJ

Język polski (%)
67
73
69,27
68,1
74,1
69
68
64
60

Matematyka (%)
67
69
70,18
64,21
54
67
68
62
57

Język angielski (%)
79
77
84,72
80,68
60,6
78
78
72
67

Jesteśmy dumni z naszych
uczniów, naszych nauczycieli
i wspólnie wykonanej pracy.
Wyniki tegorocznych matur
są jeszcze lepsze niż w zeszłym roku. Średnie ze wszystkich przedmiotów są wyższe
(czasami nawet o 14%) od
średniej krajowej, wojewódzkiej czy powiatowej.
Pniemy się do góry, a nasi uczniowie zdobywają coraz więcej 100% wyników. W tym roku
mamy aż 16 wyników 100%.
Dwóch maturzystów uzyskało aż 90%–91% ze wszystkich
przedmiotów na poziomie podstawowym, ośmiu – ponad
84%.
Zapraszamy do analizy wyników. Ten najwyższy szary słupek (niczym drapacz chmur)
to nasze LO w Nadarzynie.
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Wyniki matury 2022
5 lipca uroczyście wręczone zostały nagrody
i wyróżnienia dla nadarzyńskich maturzystów.
W uroczystości uczestniczyli Dariusz Zwoliński,
wójt gminy Nadarzyn; Janusz Rajkowski, zastępca wójta gminy Nadarzyn; Maria Aleksińska,
dyrektor gminnego zespołu oświatowego oraz
dyrekcja i nauczyciele LO.

Pokój
20 czerwca 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Nadarzynie wystawili przygotowaną
pod czujnym okiem nauczycieli sztukę pod
tytułem „Pokój”. Wbrew pierwszym skojarzeniom, nie dotyczyła ona wydarzeń o zabarwieniu militarnym czy historycznym, była bowiem
przedstawieniem profilaktycznym, ukazującym
problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie.
Tytułowy pokój stanowił jedynie punkt wyjścia
do rozważań nad jego formą, zarówno w kontekście fizycznym, jak i w kwestii braku tego,
czego w życiu dziecka rodzice oraz opiekunowie
często nie są w stanie zauważyć.
Sztuka przygotowana przez uczniów i nauczycieli z podstawówki znacznie różniła się od tego, do czego zdążyliśmy
przywyknąć, oglądając liczne przedstawienia szkolne. Była
wolna od sztuczności i nie brakowało jej autentyczności.
Nie była na siłę poważna, nie próbowano za wszelką cenę
przydać jej wzniosłości, a jednocześnie cechowało ją odejście od oklepanych formułek i powszechnego wodolejstwa,
mogących umniejszać wagę problemów dotykających
młodych ludzi. Całkowicie zerwała z pokazowym charakterem przedstawień profilaktycznych, w zamian była bardzo
symboliczna, a przekazywane w trakcie jej trwania treści
spójnie dopełniał tekst wyświetlany na ekranie obok sceny.

Poruszała temat depresji, zaburzeń odżywiania, niespełniania rodzicielskich ambicji czy prześladowań w wirtualnej
przestrzeni. Pojedyncze sceny sytuacyjne odgrywane przez
aktorów nie wyglądały jak te bezpardonowo wyciągnięte
z podręczników, były boleśnie naturalne i prawdziwe. Liczne
niedopowiedzenia występujące w trakcie trwania całego
spektaklu dodatkowo skłaniały widza do refleksji. Na ogólny wydźwięk sztuki nieopisany wpływ miała również gra
aktorska występujących w niej uczniów. Profesjonalizm, jaki
pokazali na scenie, emocje, którym potrafili wyraziście, acz
bez zbędnej przesady dać upust, śpiew, za pośrednictwem
którego wyrażali to, co do tej pory niewyrażone… Wszystko
to zbudowało ten nienamacalny, ale autentyczny przekaz ich
wystąpienia, całkowicie pochłaniający odbiorcę. W efekcie
ostatecznym widz mógł nie tylko poczuć atmosferę samej
sztuki, ale także zrozumieć emocje, uczucia młodych ludzi. Cofnąć się w czasie do własnej młodości i ponownie
zauważyć nastoletnie problemy, poczuć ból, który im
towarzyszy. Zanurzyć się w innym, surowym świecie, poczuć odrealnienie i gęstniejący smutek, a mimo wszystko,
nieustająco, mieć nadzieję na rozpędzenie ciemnych chmur,
kłębiących się na nieboskłonie.
Spektakl profilaktyczny wystawiony przez uczniów
SP bez wątpienia odniósł planowany skutek. Nie dość, że
pozwolił zwrócić uwagę dorosłych odbiorców na z pozoru
nic albo mało znaczące problemy ich podopiecznych, to
wzbudził silne emocje, sprawiające, że widz po obejrzeniu
go czuł się co najmniej jak po długotrwałej wędrówce przez
gęstniejący mrok. Pokazał, że w obrębie jednego pomieszczenia rozgrywać mogą się niewyobrażalne dramaty młodej
duszy, poszukującej swoistego pojednania z rzeczywistością.
Wywarł ogromne wrażenie na wszystkich obecnych, poraził
swoją naturalnością, a fakt, że został zbudowany na bazie
obserwacji rzeczywistości, dodatkowo uświadomił jego
odbiorcom, iż prawdziwe zagrożenia wcale nie znajdują
się tak daleko, jak mogłoby się nam wydawać.
Julia Wilczak LO Nadarzyn
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INFORMACJE GMINNE

Znajdą się w nim rzeczy second
hand – pochodzące z PSZOK-u,
nadające się do użytku, jednak
wymagające naprawy. Mieszkańcy mogą wybierać rzeczy
i nadawać im drugie życie. Jest
to działanie ekologiczne, ekonomiczne i podnoszące zakres
recyklingu w gminie.
Zapraszamy od czerwca do września
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach
pracy PSZOK-u: od 8:00 do 14:00. Przedmioty, które zasilą od lipca „PUNKT
O!KAZJE” są przedmiotami używanymi,
przekazanymi bezpłatnie do PSZOK-u
przez mieszkańców poszczególnych
gmin, korzystających z PSZOK-u PU
HETMAN. Zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez pracowników obsługujących PSZOK i „PUNKT O!KAZJE”.
Rzeczy te wymagają naprawy, konserwacji lub odświeżenia. Szczegółowy
regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.puhetman.pl
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PSZOK PU HETMAN ul. Turystyczna 38 w Nadarzynie.
https://www.puhetman.pl/pl/dla-mieszkanca

PARAFIA W NADARZYNIE

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.

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.klemens.biblista.pl
www.facebook.com/
SwKlemensNadarzyn
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
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KULTURA

Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Wypożyczalnia gier planszowych
Od lutego 2021 roku przy Oddziale dla Dzieci w Nadarzynie działa Wypożyczalnia gier
planszowych.
Spotykają się tu entuzjaści planszówek
(zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli) oraz
odbywają się turnieje
i eliminacje o randze
ogólnopolskiej. W zbiorach wypożyczalni znajduje się ponad 150
tytułów i wciąż powiększamy naszą
kolekcję. Mamy gry dla najmłodszych i dla całkiem dorosłych, gry
rozrywkowe i edukacyjne. Każdą grę
można wypożyczyć na 2 tygodnie.
Zajrzyjcie do naszego katalogu, żeby
wybrać coś dla siebie.

zGRANY Nadarzyn

Czy wiecie, że prowadzimy kanał
na YouTube? zGRANY Nadarzyn

Uskrzydlamy mamy
Jesienią Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn będzie realizować
projekt „Uskrzydlamy mamy”, który
zdobył dofinansowanie w III edycji
konkursu grantowego „Skrzydła dla
Mamy” Fundacji BGK.

Celem programu grantowego jest
wsparcie kobiet na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz
ułatwienie im powrotu do pracy.
Zaplanowaliśmy dla uczestniczek
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poświęcony jest planszówkom, które mamy
w swoich zbiorach.
Nasz wolontariusz,
Jaro s ł aw S m o ł a ,
specjalista od gier
planszowych, w krótkich filmikach
prezentuje zasady gry i przebieg przykładowych rozrywek. Filmy na kanale
pogrupowane są w kategorie, które
ułatwiają wybór odpowiedniej gry dla
każdej rodziny. Wszystkie gry, które
już mają swój opis na kanale, oznaczone są kodem QR, prowadzącym do
odpowiedniego filmu. Subskrybujcie
zGRANY Nadarzyn!

Turniej w „Catan”

Zapraszamy
wszystkich do udziału w turnieju w Catan
(Osadnicy z Catanu).
Startujemy w sobotę,
6 sierpnia o 10.00, ale można przyjść
spotkania o szerokiej tematyce: emocje
towarzyszące zmianie, poradnictwo
dotyczące prawa pracy oraz spotkania z doradcą zawodowym. Liczymy
na wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie uczestniczek.
W czasie trwania zajęć zostanie
zapewniona opieka dla dzieci – spotkania będą odbywać się w godzinach
przedpołudniowych. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczana. Więcej informacji można uzyskać
w Oddziale dla dzieci w Nadarzynie.
W Oddziale można również składać
zgłoszenia do udziału w projekcie.
Dziękujemy uczestniczkom grupy „MAM spotkanie” w świetlicy

pół godziny wcześniej, żeby poćwiczyć.
Jeśli nie znacie tej gry, a jesteście otwarci na nowe wyzwania, możecie pożyczyć ją już dziś w naszej wypożyczalni
gier, żeby potrenować przed turniejem.
Zgłoszenia możecie kierować na adres:
jaroslawsmola@gmail.com

Spotkania klubu planszówkowego

Po covidowej i wakacyjnej przerwie, już od września planujemy
wznowienie spotkań dla miłośników
planszówek. Zapraszamy wszystkich
– nieważny jest wiek i doświadczenie – w piątki w godzinach 16:00
– 19:00 do Oddziału dla dzieci. Będziemy grać w gry z naszej wypożyczalni gier, ale jeśli chcecie przynieść
swoją i nauczyć w nią grać innych,
to też będzie super!
Zapraszamy do Wypożyczalni gier
planszowych!
w Strzeniówce za konsultacje i pomoc
w dopracowaniu wniosku.
Szczegóły projektu można znaleźć
na naszej stronie: biblioteka.nadarzyn.
pl w zakładce: nasza oferta / MAM
spotkanie.
Małgorzata Jaskólska-Zduńczyk –
koordynator projektu
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Nasze wakacyjne imprezy współfinansowane są przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego oraz Powiat Pruszkowski. Dziękujemy.

Koncerty plenerowe zaPARKuj w MŁOCHOWIE – Roland Abreu & The Cuban Latin Jazz feat. Yaremi Kordos & Luis Nubiola, 24.07.22 r.

Letnie warsztaty artystyczne w świetlicy NOK w Parolach

Warsztaty last minute, grafika warsztatowa –
linoryt, NOK

Koncerty plenerowe zaPARKuj w Młochowie
– Justyna Reczeniedi i Trio Con Passione,
17.07.22 r.
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Letnie warsztaty artystyczne w świetlicy NOK
w Urzucie, Bałtowski Kompleks Turystyczny

Letnie warsztaty artystyczne w świetlicy NOK w Urzucie,
baseny w Strzeniówce

Wakacje z NOK

Akcja animacja, klaun Kluseczka, Wolica, 6.07.22 r.

Koncerty plenerowe zaPARKuj w MŁOCHOWIE – Justyna Reczeniedi i Trio
Con Passione, 17.07.22 r.

Akcja animacja, piłki, maczugi, koła, chusteczki, czyli żonglerka na całego,
Stara Wieś, 12.07.22 r.

Warsztaty twórcze, świetlica NOK w Rozalinie

Akcja animacja, pokaz iluzjonisty, Młochów, 21.07.22 r.
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SPORT

Gminny Ludowy Klub Sportowy
sekcja siatkówki
Kadetki i juniorki
na plaży

Sport lekiem na stres?
W natłoku obowiązków i stresów dnia codziennego,
każdy z nas, czy mały, czy duży potrzebuje chwili porzucenia wszelkich trosk. Szukasz sposobu na to, aby twoja
pociecha spędziła miło czas, rozluźniła mięśnie i po
prostu poczuła się dobrze? Sport to idealna odskocznia!
Pora na odstresowanie!
• Dzięki aktywności fizycznej w naszym organizmie
wytwarzają się cudotwórcze endorfiny!
• Skupianie się na pasji pozwala odrzucić niechciane myśli;
• Sport niweluje napięcia w ciele spowodowane m.in.
stresem;
• Regularne treningi pozytywnie wpływają na stan
emocjonalny;
• Zgrana drużyna sprawia, że czujemy przynależność
i wsparcie grupy.
Wspólnie pobudzamy endorfiny!
Wiadomości Nadarzyńskie 07 (278) lipiec 2022

Mistrzostwa Mazowsza Kadetek i Juniorek w siatkówce plażowej.
W przedostatni weekend czerwca
odbyły się Mistrzostwa Mazowsza
Kadetek. GLKS reprezentowało 6 zespołów w składach:
- Wrońska / Krzemińska
- Zantonowicz / Bajan
- Pastuszka / Kozłowska
- Melewska / Kwietniewska
- Rostkowska / Basińska
- Dębowska / Siwik.
Jedynie zespół Wrońska / Krzemińska awansował do turnieju finałowego
i zajął V miejsce w Mistrzostwach
Mazowsza.
Tydzień wcześniej rozegrano
Mistrzostwa Mazowsza w kategorii
juniorek.
Tu bezkonkurencyjne okazały się
Kinga Wrońska (GLKS) i Barbara Latos
(Atena), które poza złotem Mistrzostw
Mazowsza wywalczyły bezpośrednią
przepustkę do Mistrzostw Polski.
Żadna z par GLKS nie zdołała przebrnąć eliminacji. Najbliżej awansu była
para Wrońska / Krzemińska.

Półkolonia dla najmłodszych

W pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęliśmy półkolonie dla najmłodszych
grup naszej sekcji: grupy 2015–2013
oraz grupy 2012. Czas wypełniony był
po brzegi nie tylko zajęciami siatkarskimi, ale i zajęciami z pilatesu, fitnessu.
Nie zabrakło przerywników w postaci
zajęć nauki hiszpańskiego oraz zajęć
plastycznych. Zdążyliśmy również odwiedzić baseny w Strzeniówce. Długo
przyszłoby wymieniać różne niespodzianki, jakie wydarzyły się na tych
półkoloniach. Nic dziwnego, że czas
na półkoloniach minął zdecydowanie za szybko, ale i przyjemnie. A już
w sierpniu czeka nas obóz wyjazdowy
dla starszych grup.

Wielki finał Mistrzostw
Polski w Minisiatkówce
W dniach 1–3 lipca 2022 roku w Gliwicach rozgrywany był 28. Wielki
Finał Ogólnopolskich Mistrzostw
w Minisiatkówce. Przez trzy dni 192
drużyny z całej Polski walczyły o medale, w tym nasza „dwójeczka” pod
wodzą trenerki Klaudii Jagusiak.
Pierwszy dzień nadarzynianki rozpoczęły od wygranej 2:0 z BAS Białystok, następnie w walce z Wrocławiem
ostatecznie przegrały 1:2, co nie przeszkodziło w zakwalifikowaniu się do
grona 16 najlepszych zespołów,
dzięki pokonaniu
kolejnego zespołu
– STAL Poniatowa
2:0. Tego samego
dnia podopieczne
trenerki Jagusiak
rozpoczęły drugą
rundę rozgrywek,
przegraną z z faworytkami do złota, zaprzyjaźnioną
drużyną Lider Konstantynów/Volley
34 Łódź, później wygrywając z Tytan
Ostrowy 2:1 oraz Lesznem z takim
samym wynikiem. Ostatecznie zakończyły pierwszy dzień, plasując się
w najlepszej ósemce turnieju.
W drugim dniu finałów nasza drużyna rozpoczęła zmagania od przegranej z zespołem z Zawiercia, ale już
w kolejnym meczu pokazała kawał
świetnej gry i w dwóch setach wygrała z rywalkami z Dunajca (który
wcześniej wygrał 2:1 z Nieporętem).
To otworzyło nam drogę do gry
o „czwórkę”. Naszym kolejnym rywalem była zaprzyjaźniona i znana
nam świetnie ekipa z UKS Dębina,
która miała na swoim koncie już dwie
porażki. Wygrany tego meczu miał
dostać się do wielkiego finału.
W pierwszym secie minimalnie
lepsze okazały się przeciwniczki.

W drugim, mimo walki i zmian,
nie pozwoliły nam nawiązać równej
walki, grając wyśmienicie. Niestety
ta porażka uplasowała nas na 3 miejscu
w grupie, co oznaczało grę o 5 miejsce
w wielkim finale Kinder Joy of moving.
Ostatni dzień rozpoczął się od rywalizacji z Zenitem Wrocław, którą
przegraliśmy w tie-breaku, co niestety
zepchnęło nas na miejsca 7–8. Tam
przyszło nam ponownie zmierzyć się

Znowu kręcisz, Zuźka! Zabawna, momentami również
wzruszająca opowieść o nadzwyczaj energicznej i
wrażliwej dziewięciolatce, jej rodzicach, przyjaciołach
(w tym również czworonożnych).
Poczet Królów i Książąt Polskich. Jeśli chcesz, by
twoje dziecko zaskoczyło nauczyciela wiedzą lub
samemu zabłysnąć opowiadając zaskakujące historie
koronowanych głów, sięgnij po tę książkę!

DAREK KONDEFER visual artist

GLKS na plaży

Weekend 25–26 czerwca stał pod
znakiem Mistrzostw Mazowsza Młodziczek. GLKS reprezentowały 4 pary.
Para Dębowska/ Siwik awansowały do turnieju finałowego zajmując
7 miejsce w Mistrzostwach Mazowsza
(jedyny młodszy zespół w stawce finału). Ostatecznie dziewczyny nieco pobyły i namieszały na boiskach MONTY,
ale zakończyły półfinał
na 7 miejscu,
co dało im 21
miejsce w Mistrzostwach
Polski.
Para Bęza/ Serwin była bliska
awansu (zabrakło jednego meczu),
co ostatecznie dało jej 9 miejsce w Mistrzostwach Mazowsza. Pary Miller /
Kowalczyk, Zawadzka / Perkowska,
mimo podjętej walki, nie przeszły dalej.
Przed nami wakacje, wszystkim
zawodniczkom i rodzicom życzymy
spokojnego wypoczynku!

z zespołem z Dunajca. Po dwóch zaciętych setach było 1:1 i znów o zwycięstwie musiał zdecydować tie-break.
W końcu dziewczyny zachowały zimną
krew i to nasz zespół zszedł z parkietu
ze łzami szczęścia. 7 miejsce stało się
faktem!
Przed turniejem trenerka Klaudia
zakładała, tak jak wielu, co najwyżej
miejsce w pierwszej 8, a nawet 16.
Miejsce 7 to wynik zdecydowanie
lepszy niż się spodziewaliśmy.
Dziewczyny pokazały się z bardzo
dobrej strony, a oglądając mecze finałowe, można śmiało powiedzieć,
że jesteśmy we właściwym miejscu.
Świetna robota, ogromne gratulacje
dla Sary Souilah, Liliany Siłki, Joanny
Borek oraz trenerki Klaudii Jagusiak!
Fot. i tekst GLKS Nadarzyn /sekcja
siatkówki
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GLKS Nadarzyn
MMA/sporty walki

trener Adam Grabowski BJJ. Dzięki
trenerze! Bardzo dziękuję mojemu wychowankowi, Jakubowi Szklarczykowi, za pracę w narożniku. Serdecznie
dziękuję TVB sp. z o.o., Cars Collection – Wypożyczalnia samochodów sportowych i luksusowych oraz Gbt Bud za
pomoc przy organizacji tego wyjazdu.

Dwudniowe London Open za
mną! Fajnie znowu pojechać
na międzynarodowe zawody!
Ostatecznie przywiozłem cztery medale.
Wielkie dzięki dla Michała Dziubickiego i jego klubu Londinium Fighters,
jednego z lepszych klubów taekwondo
w Londynie. Cieszę się również, że udało mi się przemycić kilka myczków graplingowych od trenera Roberta Jocza.
Niezwykle motywujące jest, kiedy widzi
się efekty pracy na takich imprezach.
Nie znalazłbym się tutaj, gdyby
nie praca, jaką wkłada w mój rozwój

Za fotograficzne udokumentowanie
dziękuję Borojitsu. Podziękowania dla
moich partnerów: MANTO Polska /
mantoshop.pl, Perzcourt – gym & fitness,
I.V. Clinic Point, Max Truck Service
Dariusz Kopeć, Avanti Paweł Rebzda,
gmina Nadarzyn, GLKS Nadarzyn /
Copacabana
Piotr ”Kotlet” Kurkus

II Wirtualny Bieg o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn
Szanowni Państwo, za nami II Wirtualny Bieg Rodziny o Puchar Wójta
Gminy Nadarzyn pod hasłem „Czas
dla rodziny”. Ponownie zaprosiliśmy
Państwa do aktywności fizycznej i do
podarowania sobie wzajemnie czasu
z bliskimi. Można było wybrać sobie
trasę, formę aktywności (marsz, bieg,
rower i inne). W tym roku zachęcaliśmy Państwa, aby nadarzyński bieg
rodzinny promować w całej Polsce.
Na bieg zgłosiły się 103 osoby. Zadanie
poprawnie wykonały 84 osoby. W losowaniu będą brały udział 82 osoby.
Napisaliście Państwo wiele pięknych
podsumowań biegu, na przykład:.
(…) Był to niezapomniany czas. Był
to czas na który czekaliśmy. Był to czas,
który warto było spędzić z rodziną,
która cię kocha i wspiera. A najczęściej pojawiało się hasło: „Był to czas
dla NAS”.
Ze zdjęć przesłanych przez Państwa
utworzona została wirtualna galeria
dostępna od 1 lipca na stronie www.
nadarzyn.pl
Wiadomości Nadarzyńskie 07 (278) lipiec 2022

W poniedziałek 4 lipca Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn, wręczył
pamiątkowe puchary dla najliczniejszych rodzin i pogratulował uczestnikom biegu podjętej aktywności.
Ze statystyk: najmłodszy uczestnik:
Patryk Szewczak; najstarszy uczestnik:
Włodzimierz Wencel, najliczniejsza
rodzina:
I miejsce: Państwo Boruszewscy (6
osób); Państwo Siwowie (6 osób); II
miejsce: Państwo Rolkowie (5 osób)
III miejsce: (4 osoby)
1. Państwo Baszowie
2. Państwo Borkowscy

3. Państwo Dubieleccy
4. Państwo Górscy
5. Państwo Karczmarczykowie
6. Państwo Kucharscy
7. Państwo Mońkowie
8. Państwo Ostrowscy
9. Państwo Plebankowie.
Gratulujemy! Organizatorami II
Wirtualnego Biegu Rodzinnego byli:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówka wsparcia dziennego
„Ognisko Tęcza”, Urząd Gminy Nadarzyn, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Organizatorzy

Superpuchar Polski Oldbojów
w Siatkówce Plażowej
W dniach 25–26 czerwca
2022 r na boiskach przy basenach letnich w Strzeniówce
odbył się Superpuchar Polski
Oldbojów w Siatkówce Plażowej. Wydarzenie zgromadziło
zawodników z całej Polski oraz
mnóstwo kibiców – pasjonatów
piłki siatkowej.

prawdziwym świętem siatkówki, zaciętej sportowej rywalizacji, z uśmiechem
na ustach i czasem dobrej zabawy.
Mamy nadzieję, że imprezy plażowe
na stałe zagoszczą w kalendarzu sportowych wydarzeń w naszej gminie.

Kończący zawody mecz gwiazd był
okazją do spotkania prawdziwych
gwiazd tej dyscypliny, z Pawłem Zagumnym (olimpijczykiem oraz medalistą mistrzostw świata, Europy)
na czele. Dwudniowa impreza była

Zapraszamy wszystkich pasjonatów
kolarstwa do wspólnego tworzenia kolarstwa w Nadarzynie. Trenują z nami
zawodnicy z Nadarzyna i całej gminy Nadarzyn, Pruszkowa, Brwinowa,
Warszawy. Szczególnie zachęcamy
młodzież z klas 1–8 szkoły podstawowej. Jeśli nie jesteś pewny, czy możesz

W tym roku na boiskach w Strzeniówce odbyły się Międzynarodowe
Zawody w Tenisie Plażowym oraz
Mistrzostwa Mazowsza Kadetek i Juniorek w Siatkówce Plażowej.
Fot. MCSP
z nami jeździć, napisz lub zadzwoń do
nas – podpowiemy, doradzimy. Na start
potrzebny jest kask, rower (może być
górski MTB, szosa, gravel), strój sportowy, obuwie sportowe i chęci. Prosimy
również o dostarczenie zgody rodzica
dostępnej po linkiem: https://kolarznadarzyn.pl/do-pobrania/
Nasz harmonogram pracy grupy
dostępny jest w kalendarzu (https://kolarznadarzyn.pl/kalendarz/). W związku z licznymi wyjazdami na zawody,
zachęcamy do wcześniejszego potwierdzenia obecności u trenera.
Trenujemy przez cały rok. Latem
(w tym również w wakacje) na szosie,
zimą na torze, w sali i lesie. Zajęcia odbywają się 2–3 razy w tygodniu. E-mail
kontaktowy: info@kolarznadarzyn.pl
UKS Kolarz
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