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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!
Po ponad 120 dniach działania zamykamy z dniem 30 czerwca
nadarzyńskie magazyny i ograniczamy funkcjonowanie Gminnego Centrum Pomocy Ukrainie do organizowania transportów
humanitarnych z żywnością i środkami higienicznymi dla wybranych organizacji w samej Ukrainie.
Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi – wolontariuszy
spośród mieszkańców, strażaków, harcerzy, przedsiębiorców,
pracowników urzędu – nasza pomoc dla uchodźców wojennych
z Ukrainy była skuteczna i wielotorowa. Jako społeczność –
samorząd nadarzyński – zdaliśmy ten trudny egzamin na 6
z plusem. Po zasłużonych wakacjach przyjdzie czas na indywidulane i zbiorowe podziękowania oraz podsumowanie tych
wspaniałych działań. Powtórzę swoje słowa sprzed 5 lat, bo
warto o tym pamiętać: „Największą wartością gminy Nadarzyn
są jej mieszkańcy”. Brawo WY!
Przy okazji chciałbym podziękować
pracownikom urzędu gminy i jednostek podległych oraz współpracujących z urzędem. Od kilku lat
realizujecie zadania, zmagając się
z sytuacjami kryzysowymi spowodowanymi pandemią, a następnie impasem humanitarnym. Mam nadzieję,
że nabyliście już odporność na konieczność przezwyciężania nowych
wyzwań, ponieważ niestety stoimy
przed kolejnym trzecim wyzwaniem,
jakim okazać się może kryzys finansowy i recesja gospodarcza. Działając
wspólnie pokazaliśmy, że jesteśmy
w stanie przetrwać, ba, nawet skutecznie działać podczas niejednego
dziejowego huraganu.
A, że działamy skutecznie m.in.
świadczą inwestycje gminne. Ruszył
kolejny sezon (już drugi) na kompleksie letnich basenów w Strzeniówce.
Ledwo ruszył i od razu zanotował
rekordową liczbę wejść. W niedzielę
19 czerwca baseny odwiedziło prawie
2000 osób. To potwierdza, że decyzja
o rozbudowie kompleksu o nową plażę,
nową zjeżdżalnię, pompy ciepła ogrzewające wodę w basenie dla najmłodszych i jacuzzi była ze wszech miar
słuszną. Tym bardziej, że zrealizowana
ponownie w rekordowo krótkim czasie.

PKN zakończył przy dofinansowaniu UG budowę sieci kanalizacyjnej
w ulicy Różanej w Urzucie. Trwają
przygotowania do budowy kanalizacji
w ulicy Gwiaździstej w Walendowie
i Górnej w Ruścu, a także kolektorów
tłocznych ze Starej Wsi do Urzutu
i z Walendowa do Ruśca. Powstają
nowe odcinki wodociągów. Gmina
przygotowuje przetarg na modernizację oczyszczalni w Walendowie,
a PKN wybrał wykonawcę, który zmodernizuje stację uzdatniania wody
w Bielinach, dostarczającą wodę do
Młochowa, Rozalina, Urzutu, Kostowca, Starej Wsi i częściowo Ruśca.
Wszystko są to inwestycje warte ponad
20 milionów złotych.
W zespole pałacowo-parkowym
w Młochowie trwa generalny remont
oficyny zachodniej. Po osiągnięciu
kompromisu z konserwatorem zabytków w sprawie stolarki okiennej
oraz ornitologiem w kwestii bytujących w budynku ptaków, prace ruszyły
ponownie w ostrym tempie. Pracownikom firmy wykonawczej udało się
wysuszyć stare, zawilgocone mury,
położone zostały zewnętrzne tynki
i nowe poszycie dachowe. Wewnątrz
budynku trwają prace instalatorskie
i murarskie. Zanosi się na to, że już

pewnie do samego końca będziemy
walczyli z czasem, aby we wrześniu
oddać mieszkańccom do użytku historyczny budynek w nowej odsłonie,
ale utrzymanej w starym stylu.
Ponieważ drogi gminne stanowią
„autostrady do sukcesu”, a gmina
Nadarzyn „skazana jest na sukces”,
remontujemy nasze ulice. Zgodnie
z zapowiedzą, na części ulic lub 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,
w Starej Wsi na Rumiankowej. 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 utrwalające nową nawierzchnię destruktową
za pomocą specjalnego lepiku i gresu.
Prace będziemy prowadzili do końca
września i w tym zakresie jeszcze dużo
się będzie działo. Największą (i najbardziej kosztowną) inwestycją drogową będzie generalna przebudowa
ulicy Głównej w Ruścu, która powinna zacząć się w lipcu br. Pierwszy etap
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obejmuje odcinek od ulicy Rubinowej
do Owocowej i będzie kosztował ponad
9 mln złotych.
Kolejną ważną inwestycją, którą
chcielibyśmy niedługo rozpocząć, jest
budowa nowych placów zabaw w przedszkolu w Nadarzynie i na nadarzyńskim
osiedlu mieszkaniowym, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czeka także w
kolejce na realizację instalacja dwóch

nowych ławek solarnych w Szamotach
i w Strzeniówce oraz kolejny etap modernizacji młochowskiej fontanny.
To tylko część naszych zamierzeń
z bogatej inwestycyjnej propozycji urzędu gminy. Propozycji, która
ma poprawić komfort życia naszych
mieszkańców.
Przed nami wakacje. Absolwentom naszych szkół podstawowych

Inwestycje
Budowa Przedszkola
w Wolicy
Sześciooddziałowe przedszkole gminne dla 150 dzieci z salami edukacyjnymi, salą do zajęć sensomotoryki, salą
widowiskową, pokojami pedagoga
oraz logopedy powstanie na gminnej
działce obok terenów rekreacyjnych
w Wolicy przy ul. Złotego Kłosa. Zakończenie prac i oddanie placówki
do użytku planowane jest w lipcu
2023 roku.

W nowym przedszkolu utworzona
zostanie także grupa dla 2,5 latków.
Każdy z 6 oddziałów przedszkolnych
będzie przeznaczony dla grupy 25
dzieci, a składać się będzie z sali do
zajęć oraz szatni, łazienki i pomieszczenia pomocniczego dla nauczyciela.

Remont oficyny zachodniej w parku w Młochowie. Trwa
procedura uzgadniania i zatwierdzania przez konserwatora
zabytków stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano izolację
poziomą ścian fundamentowych oraz izolację pionową.
Na zewnętrz rozpoczęto remont elewacji budynku.
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oraz maturzystom życzę spełnienia
swoich życiowych marzeń i dostania
się do wymarzonych szkół średnich
i uczelni wyższych.
Wszystkim życzę udanego, bezpiecznego, słonecznego urlopu oraz w pełni
zasłużonego wypoczynku.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn
Nie bez znaczenia dla większości rodziców jest lokalizacja tej placówki.
Położenie w pobliżu trasy S8 do Warszawy, w której pracuje większość
mieszkańców naszej gminy, pozwoli
rodzicom na sprawne przywiezienie
dziecka do przedszkola bezpośrednio
w drodze do pracy, czy odbiór dziecka z przedszkola w drodze z pracy
do domu.
Nowe przedszkole w Wolicy pomieści taką samą liczbę wychowanków jak największa po rozbudowie
placówka w Ruścu, a liczba miejsc
w gminnych publicznych przedszkolach oraz przyszkolnych oddziałach
przedszkolnych w gminie Nadarzyn
zwiększy się do ponad 600.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Budowa Zespołu Usług Medycznych w Nadarzynie przy
ul. Granicznej

Kompleks basenów
letnich w Strzeniówce
Kompleks basenów letnich w Strzeniówce Gminnego Ośrodka Sportu jest pierwszym tego typu
obiektem na Mazowszu.
Nowoczesny kompleks oferuje dwa baseny 25 m × 12 m
o głębokości 1,50 m i 1,20 m oraz brodzik dla dzieci 10
m × 16 m z wodnym miniplacem zabaw, dwie zjeżdżalnie (w tym roku przybyła druga większa zjeżdżalnia dla

starszych amatorów takich atrakcji), jacuzzi 9-osobowe,
dwie plaże – piaszczystą (powiększoną przed sezonem)
i trawiastą. Nad wszystkim czuwa grupa ratowników. Na aktywnych gości czeka boisko do piłki siatkowej plażowej oraz
boisko do plażowej piłki nożnej. Mniej aktywni użytkownicy mogą wypożyczyć leżaki lub książkę z letniej czytelni,

czy też zagrać w piłkarzyki i szachy. Przed słońcem można
się schronić pod parasolami. Na terenie jest barek, a w nim
kawa, lody, chłodne napoje i przekąski. Świetny dojazd
ścieżkami rowerowymi z Nadarzyna i okolic zachęca do
odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Dla gości przygotowany jest parking z 200
miejscami postojowymi
oraz stojakami na rowery.
Kompleks basenów jest
częścią terenów rekreacyjnych z urokliwym
brzozowym miniparkiem, placem zabaw dla
dzieci i parkiem drążkowym do ćwiczeń fitness.
Zapraszamy – to miejsce
jest dla was.
Bieżące informacje
o kompleksie basenów
na FB Gminnego Ośrodka Sportu: https://www.facebook.
com/GOS.Nadarzyn
5
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„Zaczarowany Ogród” w Ruścu stanie
się bardziej bezpieczny i komfortowy.
Drugi dofinansowany projekt to
„Akcja – edukacja w gminie Nadarzyn” – działanie edukacyjno-informacyjne w postaci pikniku ekologicznego
i spotkań z mieszkańcami, którego
głównym tematem będzie rozmowa
i dyskusja na temat jakości powietrza

Dofinansowania podpisane!
W czwartek 2 czerwca wraz z Magdaleną Sieczką, skarbnik naszej gminy, uczestniczyliśmy w podpisaniu
dofinansowań z budżetu samorządu
mazowieckiego na 4 działania, na łączną kwotę ponad 380 tysięcy złotych.
Pierwszym dofinansowanym
przez urząd marszałkowski projektem jest termomodernizacja jedynego

w gminie, i jednego z trzech w powiecie,
publicznego samorządowego żłobka.
W ramach planowanych prac nastąpi
wymiana źródła ciepła na kondensacyjny kocioł gazowy, docieplenie
stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, osuszenie ścian oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dzięki
tym pracom pobyt dzieci w żłobku

i działań mających na celu poprawienie tej jakości. Trzeci program w ramach aktywizacji sołectw dotyczy
zakupu ławek solarnych dla miejscowości Szamoty i Strzeniówka.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

27 maja, w Dniu Samorządu
Terytorialnego, w Pruszkowie
odbyła się uroczysta gala, podczas której Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego uhonorował
osoby i fundacje, przyczyniające się do rozwoju powiatu.
Wśród wyróżnionych medalem okolicznościowym „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” znalazło się
dwóch dżentelmanów, którzy na trwale zapisali się w historii naszej gminy i z którymi miałem przyjemność
współpracować jako nauczyciel, prezes
GLKS Nadarzyn oraz dyrektor GOS
w Nadarzynie. Myślę tu o panu Franciszku Antoniku, nauczycielu historii,
animatorze strzelectwa i harcerstwa, a
także działaczu społecznym oraz panu
Bogdanie Lewandowskim, zawodniku
LKS Orzeł Nadarzyn i wychowawcy
wielu pokoleń nadarzyńskich piłkarzy.
Obaj wyróżnieni to wielcy przyjaciele
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Zasłużony dla Powiatu
Pruszkowskiego
młodzieży i wspaniali ludzie, potrafiący cudownie opowiadać o swoich
pasjach.
To wspaniali przedstawiciele
żywej historii i skarbnica wiedzy

o naszej lokalnej społeczności, z której
na szczęście nadal możemy czerpać
wiele doświadczeń i wiedzy.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

5 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanych
terenów rekreacyjnych w Starej
Wsi.

Tereny rekreacyjne w Starej Wsi

Obok istniejącego pumptracku i flowparku oraz boiska do piłki siatkowej, powstało wielofunkcyjne boisko
z budynkiem gospodarczym, wiata
piknikowa oraz miejsce na ognisko.
Po oficjalnym, uroczystym otwarciu
i powitaniu zebranych mieszkańców przez wójta gminy Nadarzyn,
Dariusza Zwolińskiego, z pokazami wystąpili zawodnicy z klubów
sportowych, działających na terenie
gminy, m.in. koszykarze, siatkarki,
piłkarze, szczypiorniści i szczypiornistki, tenisiści stołowi oraz karatecy.
Wśród atrakcji przygotowanych przez
Gminny Ośrodek Sportu była ścianka

wspinaczkowa, dmuchana zjeżdżalnia,
pokaz wozu strażackiego OSP Młochów oraz słodkości i łakocie.
Tereny rekreacyjne w Starej Wsi
to kolejne tego typu miejsce na mapie
naszej gminy powstałe z myślą o zachęceniu mieszkańców do aktywnego
spędzania wolnego czasu i promowania zdrowego trybu życia.

Wizyta w urzędzie gminy najmłodszych mieszkańców
uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

7
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1 czerwca z życzeniami i drobnymi upominkami przedszkolaki oraz
maluszki w żłobku odwiedził Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn

Dzień Dziecka
w gminie Nadarzyn
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego
zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.” Janusz Korczak

W Żłobku Publicznym nr 1 „Zaczarowany Ogród” Dzień Dziecka najmłodsi
świętowali podczas rodzinnego pikniku.

W LO w Nadarzynie Dzień Dziecka był miły, ciepły
i puszysty…

Wiadomości Nadarzyńskie 06 (277) czerwiec 2022

SP w Kostowcu – uczniowie oddziału przedszkolnego
z okazji Dnia Dziecka m.in. raczyli się lodami. Ich starsi
koledzy spędzili Dzień Dziecka „kulturalnie” w teatrze

SP Młochów – piknik w młochowskim parku

SP Wola Krakowiańska – oddział przedszkolny,
oprócz wspólnych zabaw i oglądania bajek,
zajadał się pizzą

Bo chodzi o to, żeby razem spędzać czas...
XIII Piknik Rodzinny za nami…
Było to prawdziwe święto dla
dużych i małych, dla całej społeczności gminy Nadarzyn.
A świętowanie rozpoczęło się tradycyjnie – mszą św. w intencji rodzin,
a także ks. Andrzeja Wieczorka, proboszcza nadarzyńskiej parafii, obchodzącego w tym roku jubileusz 40-lecia
posługi kapłańskiej.
Potem na scenie swoje talenty wokalne i taneczne prezentowały dzieci
i młodzież z terenu gminy Nadarzyn –
z Ogniska Tęcza, z Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury, ze szkół podstawowych w Nadarzynie, Młochowie
i Ruścu oraz przedszkolaki z niepublicznego przedszkola JUPIK.

Roztańczone i rozśpiewane gwiazdy
rozkołysały wszystkich zebranych. Był
także koncert dla dzieci. Tego popołudnia tereny przykościelne zamieniły się w miasteczko rodzin, które
wspólnie zechciały spędzić ten czas.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu
mnóstwa osób i instytucji, było wiele
różnorodnych atrakcji, nie tylko dla
najmłodszych. Swoje stoiska miały
m.in. CARITAS przy parafii św. Klemensa, Nadarzyński Ośrodek Kultury,
Straż Gminna, Biblioteka Publiczna,
SPGZ ZOZ w Nadarzynie, PU Hetman, Szczep WATAHA, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, SYNOD Nadarzyn,
Fundacja DKMS Polska. Były również
dmuchańce i stoiska z łakociami, czy

też drobnymi wyrobami rzemieślniczymi. Podczas pikniku była również
okazja do sprawdzenia swojej kondycji i do wspólnej zabawy na sportowo, podczas XII Biegu Rodzinnego,
ulicami Nadarzyna, o Puchar Wójta
Gminy. Wśród uczestników rozlosowano nagrody, oprócz najlepszych
zawodników uhonorowano także
najmłodszego i najstarszego.

Gratulacje dla wszystkich startujących!
To popołudnie było wyjątkowe.
Dziękując wszystkim zaangażowanym
w to przedsięwzięcie i uczestnikom
za wspólną zabawę oraz obecność –
zapraszamy za rok.
Organizatorzy
9
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Porozmawiajmy

o drzewach

Tak się składa, że mieszkamy
w gminie wiejskiej. Jednak ze
względu na bliskość aglomeracji warszawskiej, nasza gmina
poddana jest procesowi bardzo
silnej urbanizacji.
Jak grzyby po deszczu powstają
tu domy jednorodzinne, osiedla
mieszkaniowe czy wielkopowierzchniowe obiekty magazynowe. Łąki,
pola uprawne, a także „nieużytki” zielone (cudzysłów, bo to co dla nas jest
nieużytkiem, użytkowane jest przez
przyrodę) bardzo szybko zmieniają
swoje pierwotne przeznaczenie, stając
się placami inwestycji budowlanych.
Liczba osób przeprowadzających się
do gminy Nadarzyn rośnie w zaskakującym wszystkich tempie. Nasza
gmina zaczyna tracić cechy gminy
wiejskiej, powoli stając się gminą
podmiejską, zlokalizowaną w cieniu miasta stołecznego Warszawy.
To sąsiedztwo ma kolosalny wpływ
na kierunki rozwoju naszej małej
ojczyzny.
Za tą silną presją urbanizacyjną terenu gminy Nadarzyn muszą
nadążać inwestycje samorządowe,
tworzące odpowiednią jakość życia
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Pomnik przyrody (buk pospolity – park
w Młochowie)

osób, które postanowiły tu się osiedlić
lub tu znaleźć swoje miejsce pracy.
Dlatego stale rozwijana jest oferta
edukacyjna, zdrowotna czy kulturalna. Dlatego stale też rozwijana jest
infrastruktura drogowa, wodociągowa czy kanalizacyjna.
Niestety, wraz ze zmianą charakterystyki naszej gminy z wiejskiej
na podmiejską, kurczą się jej zasoby
przyrodnicze. Powinniśmy dbać o
nasze kurczące się zasoby, mimo tego,
że jesteśmy otoczeni kompleksami
leśnymi (Lasy Młochowskie, Lasy
Sękocińskie), mimo tego, że w tych
lasach znajdują się obszary szczególnej ochrony w formie rezerwatów
(Młochowski Grąd, Młochowski
Łęg). Mimo tego, że posiadamy cenne przyrodniczo parki historyczne
(w Młochowie, w Rozalinie), będące
pod prawną ochroną wojewódzkiego
konserwatora zabytków, mimo tego,
że mamy kilkadziesiąt drzew i grup
drzew objętych szczególną formą
ochrony, jaką jest nadanie im statusu
„pomnik przyrody” (liczne pomniki
rosnące w ww. parkach historycznych,
czy też tworzące przydrożne aleje, np.
przy ul. Zabytkowej w Rozalinie czy
też przy Al. Starych Lip w Młochowie),
i wreszcie mimo tego, że spora część

naszej gminy znajduje się w strefie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który narzuca pewne
istotne ograniczenia w intensywności
zagospodarowywania takiego terenu –
także te związane z minimalizacją skali
usuwania pojedynczych drzew czy
zadrzewień. Warto przy tym zauważyć, że jednym z nowszych sposobów
budowania świadomości znaczenia
zieleni w życiu człowieka jest wprowadzenie do użycia określenia „zielona infrastruktura” (zrównującego
niejako zieleń z innymi elementami
infrastruktury gminnej).
Przy okazji warto zaznaczyć, że do
zasobów przyrodniczych każdej gminy wlicza się nie tylko zieleń rosnącą
na terenach będących w zasobach Skarbu Państwa czy jednostek samorządu
terytorialnego. Bardzo istotną rolę ma
też zieleń rosnąca na nieruchomościach

prywatnych, a to dlatego, że zasięg jej
oddziaływania, zarówno korzystnego, jak i negatywnego (np. drzew),
nie ogranicza się wyłącznie do granic
posesji, na której się one znajdują.
Współcześnie można mówić o
dwóch podstawowych powodach
usuwania drzew, zwłaszcza tych dużych, rosnących na terenach zurbanizowanych. a mianowicie z obawy
przed zagrożeniem jakie mogą spowodować oraz w związku z ich kolizją
z planowaną inwestycją. Nie zawsze
ten strach jest zasadny, nie zawsze
ta kolizja jest realna. Warto poznać
alternatywne rozwiązania, zwłaszcza
gdy chcemy cieszyć się z faktu istnienia drzew dojrzałych (w formach
zbliżonych do naturalnych) w naszym sąsiedztwie. A osobom, które
mówią: „wycina się, ale i sadzi się”,
odpowiem krótko: nowe nasadzenia

nigdy nie zastąpią dojrzałych (ale i sędziwych) drzew, w kompleksowości
dostarczanych przez nie tzw. usług
ekosystemowych.
Ale o tym jakie korzyści dają człowiekowi, i nie tylko jemu, drzewa
rosnące w jego otoczeniu, jak gospodarować drzewami i zadrzewieniami,
także podczas procesu inwestycyjnego, jak zarządzać ryzykiem związanym z obecnością drzew, czy to na
posesji prywatnej, czy na terenach
samorządowych, jakich formalności
wymaga istniejąca prawna ochrona
drzew, a także o tym „o czym szumią
drzewa” w naszej gminie – to wszystko
w kolejnych odcinkach nowego cyklu:
„Porozmawiajmy o drzewach”.
Wojtek Misior
FB: Doradca zadrzewieniowy
gminy Nadarzyn

Gminne Centrum Pomocy Ukrainie

W czerwcu, oprócz bieżącej pomocy uchodźcom z Ukrainy
przebywającym na terenie naszej gminy, wysłaliśmy trzy kolejne transporty do Ukrainy– do Tarnopola, Charkowa i Winnicy.
Jak zwykle mogliśmy na Was liczyć! Dziękujemy za hojność
i wielkie, otwarte serca.
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Punkt O!kazje
W sobotę 4 czerwca, otworzyliśmy na ścieżce edukacyjnej
przy PSZOK-u PUNKT O!KAZJE. Znalazły się w nim
rzeczy second hand – w czerwcu są to przede wszystkim
przedmioty dla dzieci (kocyki, nosidełka, gryzaczki, zabawki), a w przyszłości będą też rzeczy pochodzące z PSZOK-u,
nadające się do użytku, jednak wymagające naprawy.
Mieszkańcy będą mogli wybierać rzeczy i nadawać im
drugie życie. Jest to działanie ekologiczne, ekonomiczne,
które podwyższy poziom recyklingu w gminie.
Zapraszamy od czerwca do września w pierwszą sobotę
miesiąca w godzinach pracy PSZOK-u: 8:00 do 14:00.
Rzeczy, które zasilą od lipca PUNKT O!KAZJE są rzeczami używanymi, przekazanymi bezpłatnie do PSZOK-u
przez mieszkańców poszczególnych gmin, korzystających
z PSZOK PU HETMAN. Rzeczy te zostaną wstępnie
wyselekcjonowane przez pracowników obsługujących
PSZOK i PUNKT O!KAZJE. Rzeczy te wymagają naprawy,
konserwacji lub odświeżenia. Szczegółowy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej: www.puhetman.pl
Dziękujemy gminie Nadarzyn za możliwość bezpłatnego
udostępniania wybranych rzeczy z PSZOK-u w duchu

pomocy osobom, które takich rzeczy potrzebują, ochrony
środowiska i całej planety.
PSZOK PU HETMAN ul. Turystyczna 38 w Nadarzynie.
https://www.puhetman.pl/pl/dla-mieszkanca

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Ruszyła rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Woj. Mazowieckiego. Masz 13-17 lat, jesteś mieszkańcem bądź uczniem
szkoły z terenu woj. mazowieckiego – możesz być głosem swojego pokolenia i mieć realny wpływ na podejmowanie
decyzji w sprawach ważnych dla młodzieży. Szczegóły: https://mswm.mazovia.pl/
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Zwierzęta gminy Nadarzyn
Piórkiem po nosie – nieprzemyślane decyzje
Zanim weźmiemy pod opiekę psa, powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle chcemy mieć psa, po co nam pies? Opieka nad psem to ogromny
przywilej, ale też masa nauki, pracy, wyrzeczeń i obowiązków. Czy na pewno
jesteśmy na to gotowi?
Warto zadać sobie to pytanie, bo
szybko może się okazać, że zamiast
spokojnego, zadowolonego z życia
przyjaciela, będziemy mieć sfrustrowanego nieszczęśnika, którego zachowania nie zmieni zamykanie w klatce,
podawanie psychotropów, zakładanie
kolczatki, obroży elektrycznej, czy stosowanie innych wymyślnych akcesoriów, które są zwykłymi narzędziami
tortur. Pies to nie zabawka, nie prezent,
nie stróż, nie jest rzeczą, nie można
się go pozbyć „gdy się zepsuje”. Jeśli
potrafimy włożyć do szuflady swoje oczekiwania i wyobrażenia o psie,
a jeszcze lepiej wywalić je do śmietnika, chcemy się uczyć, jesteśmy gotowi na ciężką pracę, bycie uważnym,
czułym, a równocześnie stanowczym
i konsekwentnym opiekunem psa,
to możemy zacząć poważnie o nim
myśleć. A kiedy już szczerze porozmawiamy ze sobą samym i rodziną,
dobrze byłoby się wspólnie zastanowić,
czy i ile jesteście w stanie poświęcić, by
dać psu to czego potrzebuje, czy macie
warunki, siłę, chęci, cierpliwość i czas

dla psa. Brak zaspokojonych potrzeb
psa oraz brak zrozumienia ze strony
opiekuna prowadzi psa do frustracji,
przemęczenia, braku pewności siebie
i niesie za sobą ogromne problemy
behawioralne. Kiedy przestajemy sobie
radzić z problemem, częściej próbujemy się go pozbyć, niż przyznać się
do błędu, podjąć wysiłek i pracować
nad jego rozwiązaniem. Wymagałoby to zmiany nie tylko myślenia, ale
wprowadzenia zmian do naszego życia,
dlatego to pies płaci najwyższą cenę
za błędy człowieka i ląduje na łańcuchu, ulicy, w schronisku, przy drzewie.
Taką mamy rzeczywistość. Adopcja,
czy kupno psa powinno być zawsze
świadomą i przemyślaną decyzją całej rodziny. Ciąży na niej ogromna
odpowiedzialność, od której zależy
życie zwierzęcia. Nigdy nie powinna
być podejmowana spontanicznie, pod
wpływem chwili, zachcianki, impulsu.
Ludzie starsi powinni pomyśleć o adopcji dorosłego, spokojnego psa, który
będzie, podobnie jak oni, cenił ciszę,
sen i spokój. Dzieciom natomiast zawsze można kupić
pieska pluszowego lub na baterie,
a decyzję o kupnie
psa odłożyć do
momentu kiedy
trochę podrosną i cała rodzina
będzie gotowa do
posiadania takiego
przyjaciela. Przyjaciela na długie
lata. Tym artykułem chciałabym
rozpocząć cykl

„Piórkiem po nosie”, w którym będę
chciała poruszać najważniejsze w mojej ocenie kwestie, dotykające naszego wspólnego życia i bycia z psem,
a przy okazji odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak często nie zgadzam
się z wieloma modnymi praktykami,
prowadzonymi przez wielu trenerów
i popularnymi dzisiaj metodami „wychowywania” psów. Za miesiąc kilka
słów o spacerze, czyli czymś co jest
absolutną podstawą w budowaniu
dobrej relacji z psem. O tym czym
jest spacer i jaki powinien być, aby
twój pies był spokojny, zadowolony
i kulturalny. Zapraszam do czytania
„Piórkiem po nosie”. Liczę na głębokie
przemyślenia i budzenie się motywacji
do dobrych zmian w naszym wspólnym psio-ludzkim życiu.
Joanna Romanowska
Straż Gminna Nadarzyn

Papusza – delikatna, wrażliwa, malutka sunia czeka na kogoś podobnego
do siebie. Na czułego, mądrego człowieka, który zrozumie i pokocha ją
całym sercem. Tel. 501 804 797
13
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Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały
antysmogowej dla Mazowsza
Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie
grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)
pirenem może okazać się zabójcze,
ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza,
wprowadzono uchwałę antysmogową1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza
są zobowiązani do przestrzegania jej
postanowień od 11 listopada 2017 r.
Smog stale nie daje za wygraną.
Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony
Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych
oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego
uchwała antysmogowa została znowelizowana2. Nowe przepisy weszły
w życie 14 maja 2022 r.

mógł palić w nim węglem od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od
1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu
powiatów z NUTS2 – warszawskiego
stołecznego.
Co równie istotne, na terenie całego województwa mazowieckiego
nowobudowane budynki, jeżeli będą

pellet i drewno na nowoczesne źródła
ciepła, montaż odnawialnych źródeł
energii oraz docieplenie budynków
jednorodzinnych (ocieplenie ścian
i stropów, wymiana okien i drzwi).
W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe itd.) drastycznie wzrosły,

Jakie zmiany nas czekają?
Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r., nie będzie można
palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy.
W dalszej kolejności zakaz palenia
węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów:
grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego,
warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2
– warszawskiego stołecznego.
Kotły na paliwa stałe, spełniające
wymogi ekoprojektu, uruchomione do
1 czerwca 2022 r., mogą być używane
do końca ich żywotności na terenie
m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego,
legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego
zachodniego oraz wołomińskiego.
Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo
stałe, spełniający wymogi ekoprojektu,
po 1 czerwca 2022 r. – nie będziesz

w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej,
nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem
czy pelletem). Przepis będzie dotyczył
tylko nowych budynków, dla których
wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie
na budowę lub zgłoszenie nastąpi po
1 stycznia 2023 r.

inwestycja w ocieplenie budynku oraz
wymianę źródła ciepła na nowoczesne
urządzenie, zużywające mniej paliwa,
jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.
Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji,
płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!
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Pomoc finansowa
Na wymianę kotłów oraz ocieplenie
budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste
Powietrze lub z gminnego programu
dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje
gminne i z programu Czyste Powietrze
można łączyć. Można także skorzystać
z ulgi termomodernizacyjnej.
Program Czyste Powietrze oferuje
dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów
wnioskodawcy oraz wybranego źródła
ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach programu możliwe jest
uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel,

Warto wiedzieć
Przestrzeganie przepisów uchwały
antysmogowej będzie kontrolowane.
Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego
opału może zostać ukarane mandatem
do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać
skierowana do sądu. Możliwa grzywna
to nawet 5 000 zł!
1) Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.
2) Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

64 Ogólnopolski Harcerski Rajd
Świętokrzyski
II trasę „W Ciemno” na Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim
przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy po raz szósty.
Na czym polega ten rajd? Z siedmiu
różnych miejsc startują na swoich trasach harcerze i zuchy, aby na czwarty
dzień spotkać się na zlocie. Organizatorzy zabezpieczają miejsca noclegowe
w warunkach turystycznych (w obecnych czasach to najczęściej szkoły,
remizy strażackie, świetlice, rzadziej
stodoły oraz miejsca biwakowe). Zabieramy ekwipunek na kilka dni i ruszamy w drogę. Instruktorzy z Watahy
wyruszyli w tym roku w składzie: kom.
trasy ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk,
obsługa: phm. Marta Kuczewska, pwd.
Anna Murzynowska, pwd. Bogumiła
Orłowska, pwd. Magdalena Ziętek.
Tak to szło… Patrole zameldowały
się pierwszego dnia (2 czerwca, czwartek) na stacji PKP w Łącznej. Trasę
wyznaczył zielony szlak, po drodze
malowniczy kamieniołom, Bukowa
Góra, źródło w Parach – nieopodal
miejsca gdzie niegdyś Stefan Żeromski stawiał kroki szkolne, wreszcie
miejsce biwaku w Bodzentynie, przy
Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W tym roku znowu byliśmy

najliczniejsza trasą –180 uczestników.
Wieczorem na ognisku zapoznawczym było się komu prezentować, bo
patroli było 20 z całej Polski (m.in.
z Olsztyna, Bydgoszczy, Bochni, Kielc,
Ostrowca Św., Końskich, Lublina, Grodziska, jak i również z naszej Watahy nadarzyńskiej). Następny dzień

(3 czerwca, piątek) stanowił olbrzymie wyzwanie. Niebieskim szlakiem
udaliśmy się przez Górę Miejską do
kapliczki św. Mikołaja, na Łysicę i z
powrotem, czerwonym szlakiem przez
Krajno, tu zawróciliśmy obok parku
miniatur, przez Świętą Katarzynę do
Bodzentyna. Łącznie najwytrwalsi
przeszli 36 kilometrów. Pogoda była
wspaniała, widoki przecudne – szczególnie te z Grzbietu Krajeńskiego

na świętokrzyskie szachownice kolorowych pól. Na ognisku gościliśmy naczelniczkę ZHP hm. Martynę
Kowacką. Kolejny dzień (3 czerwca,
sobota) zaczęliśmy od wspólnego śniadania, które było popisem kulinarnym wszystkich drużyn. Co prawda
pogoda nas nie rozpieszczała tego
dnia, lecz cóż to dla nieprzemakalnego optymizmu harcerzy. Po krótkiej
wycieczce i zwiedzeniu
uroczego miasteczka
Bodzentyn, wieczorem czekała nas moc
atrakcji w „miasteczku
zlotowym” na tle ruin
zamkowych. W niedzielę po mszy św. polowej
wszystkie trasy spotkały
się na uroczystym apelu
na rynku. Wręczono główne nagrody,
każdy został „odznaczony” znaczkiem
rajdowym, który cały rok będzie można z dumą nosić na mundurze, aż do
następnego rajdu. Już się nie możemy
doczekać!
PS Przed nami obóz, opowiemy
jak było…
Czuwaj!
Kom. szczepu ks. Jarosław
Kuśmierczyk
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Nowa perspektywa
W imieniu Rady Naczelnej
Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji nowego
projektu pn. „Nowa perspektywa”, współfinansowanego ze
środków z budżetu województwa mazowieckiego w okresie
23.05.2022–31.11.2024.

Cel zadania zostanie osiągnięty
poprzez realizację działań odpowiadających na potrzeby środowiska
osób z niepełnosprawnością. Należą
do nich:
1. działania zwiększające aktywność
osób niepełnosprawnych w formie
warsztatów rozwijających ich umiejętności i pasje w tym:
a) warsztaty komputerowe prowadzone przez specjalistę informatyka z wykorzystaniem
laptopów z oprogramowaniem,
Projekt jest skierowany do dorosłych
zakupionych w ramach projekosób niepełnosprawnych (z orzetu, które umożliwią zdobycie
czeniem o umiarkowanym lub znaczumiejętności posługiwania się
nym stopniu niepełnosprawności)
komputerem oraz korzystania
oraz członków ich rodzin.
z Internetu. Zdobyte umiejętCelem głównym zadania publiczności zwiększą samodzielność
nego pt. „Nowa perspektywa” jest
osób z niepełnosprawnością,
wyrównywanie szans osób niepełnopozwolą na przygotowanie
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
sprawnych, w
tym osób ze specjalny- DROBNE pism, załatwianieDROBNE
DROBNE
spraw urzęmi potrzebami oraz przeciwdziałanie
dowych, zwiększą dostęp do
ich wykluczeniu społecznemu wraz
informacji i zapewnią możlize wsparciem rodzin i / lub opiekuwość kontaktów społecznych,
nów tych osób.
zamawianie zakupów z dostawą
Tak sformułowany cel służy podo domu, kontakt z ośrodkami
prawie funkcjonowania
społecznego
pomocy społecznej, organizaOGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
osób niepełnosprawnych,
w tym ze DROBNE cjami społecznymi, z lekarzem
DROBNE
specjalnymi potrzebami. Stanowi
rodzinnym, zwiększą dostęp do
jeden z instrumentów inkluzji spobadań lekarskich
łecznej odbiorców zadania. Projekt
b) warsztaty plastyczne prowadzoodpowiada na wyzwania Strategii
ne przez terapeutę zajęciowego
Polityki Społecznej Województwa 2. indywidualne poradnictwo psyMazowieckiego, wpisuje się w cel
chologiczne, społeczno-prawne,
strategiczny Strategii. Projekt pow tym:
zwala na realizację zespołu usług
a) indywidualne poradnictwo
społecznych o charakterze środowipsychologiczne, prowadzone
skowym w ramach procesu deinstyprzez psychologa mającego dotucjonalizacji i służy wzmocnieniu
świadczenie w pracy z osobami
samodzielności 45 osób niepełnoniepełnosprawnymi
sprawnych, w tym ze specjalnymi
b) p oradnictwo sp ołecznopotrzebami z Mazowsza. Umożli-prawne prowadzone przez
wia poprawę dostępności i jakości
prawnika z doświadczeniem
usług społecznych w lokalnym śrow realizacji działań na rzecz
dowisku, również dla 45 członków
osób niepełnosprawnych
rodzin i opiekunów osób niepełc) udzielanie informacji na temat:
nosprawnych, w tym z specjalnymi
przysługujących osobom niepełpotrzebami.
nosprawnym i ich rodzinom lub
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opiekunom dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego oraz
pomocy technicznej
3. prowadzenie grup wsparcia dla
członków rodzin i/lub opiekunów
osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie
4. imprezy o charakterze rekreacyjnym
5. kawiarenka dla osób niepełnosprawnych – ,,Kawiarenka
twórców’’.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 501–384-059
Email: cpzs@pkps.org.pl lub osobiście – Milanówek, ul. Kościuszki 116

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Absolwent politechniki udziela korepetycji z matematyki, tel. 602 246 361
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki
drzew, prace porządkowe. Ogrody
– pielęgnacja i koszenie. Przyłącza
kanalizacyjne od budynku do studzienki. Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
Tel. 511 289 481
Poszukujemy obecnie osób do pracy
w kantynie w Młochowie na stanowisku: bufetowa i pomoc kuchni. Praca
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
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Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
z nowym zapałem po pandemii
Koniec roku szkolnego skłania
do podsumowań. Wiedzieliśmy,
że po pandemii nie będzie łatwo. Od września wielu uczniów
z trudem musiało się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Najmłodsi, którzy teraz są w
drugiej i trzeciej klasie, nie znali
innego szkolnego życia poza
domowym laptopem.
A jednak zapał wrócił z całym wigorem.
Wróciła radość ze wspólnych zabaw
na rytmice i kształceniu słuchu, z przygotowań do koncertów, a nawet konkursów. Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Uczniowie ze szkoły muzycznej
z radością dołączyli do aktywności kulturalnych, które zaproponowała mieszkańcom gmina Nadarzyn. Nasz świeżo
powstały chór wziął udział w pikniku
bożonarodzeniowym. Na otwarciu
śpiewaliśmy kolędy z towarzyszeniem
słynnej Orkiestry Dętej Gminy Nadarzyn. Atrakcją poprzedzającą występ
były wspólne próby w siedzibie orkiestry, prowadzone przez fantastycznego
Mirosława Chilmanowicza.
Naszym chórzystom tak bardzo
spodobała się atmosfera prób i występów, że postanowili zawalczyć o laury.
Umożliwiła im to Aleksandra Kopp
(wieloletni kierownik chóru Mazowsze), która obecnie prowadzi oba chóry
naszej szkoły muzycznej. Minęły niespełna cztery miesiące, a nasz mniejszy
chór „Harmonie” zdobył III miejsce
w Konkursie piosenki dzieci i młodzieży „Śpiewaj nie ziewaj” w Pruszkowie.
Równocześnie kilkoro naszych
uczniów prowadziło wraz ze swoimi
nauczycielkami indywidualne przygotowania do muzycznych konkursów.
Pojechali w Polskę, żeby się sprawdzić
i każdy z nich stanął na podium.
Młoda klarnecistka Edyta Szyndler
zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim
konkursie dla uczniów wszystkich

specjalności „Mały czy duży wirtuoz”
w Warszawie. Towarzysząca jej przy
fortepianie pani Katarzyna Skrzypek
otrzymała dyplom za wyróżniający
akompaniament. Pani Kasia Skrzypek
wspaniale uczy u nas gry na fortepianie. Edytę przygotowała do konkursu
pani Justyna Piątkowska-Duraj, która
znakomicie prowadzi w naszej szkole
klasę klarnetu.
Kilka dni później ucieszył nas kolejny sukces. Paula Pomykała uzyskała
I miejsce w Konkursie wiedzy o życiu
i twórczości Kazimierza Serockiego
w Koninie. Paulę przygotowała pani
Beata Zdunek (laureatka pierwszej
edycji nagród „Perły Nadarzyna”).
Jednak najwięcej splendoru przyniosło nam zwycięstwo Macieja Borowskiego, który zdobył I miejsce
w Ogólnopolskim konkursie z zasad
muzyki w Łomży. Jest to konkurs o najwyższym poziomie trudności. Maciek
pokonał rywali z 27 szkół muzycznych
II stopnia z całej Polski. Jako zwycięzca ma już otwarty wstęp na wszystkie
uczelnie muzyczne w kraju. Jego wygrana to efekt wspólnej pracy z panią
Beatą Zdunek, która uczy go zasad
muzyki w drugiej klasie naszej szkoły
muzycznej II stopnia.
A to nie koniec tegorocznych
atrakcji. 24 kwietnia szkoła muzyczna w Nadarzynie zorganizowała
Ogólnopolski drużynowy konkurs
wiedzy o polskich kompozytorach –
Kazimierz Serocki życie i twórczość.
Do Nadarzyna zjechały się drużyny
ze szkół muzycznych z Gdańska, Warszawy, Chełmna, Dębicy, Grudziądza,

Kielc, Piaseczna, Piły, Ruszkowic, Świebodzina. Autorką testu konkursowego
była pani Beata Zdunek. Wójt gminy
Nadarzyn, Dariusz Zwoliński objął
patronatem nasz muzyczny nadarzyński konkurs i ufundował nagrody dla
zwycięzców. Dziękujemy za wspieranie rozwoju muzycznego młodzieży!
Uczestnicy, zachwyceni naszą gościnnością i atmosferą Nadarzyna, pytali
kiedy następny konkurs.
Niezwykłą radość i satysfakcję przyniosły nam koncerty. Wiele odbyło się
w siedzibie naszej szkoły, ale najmilej wspominamy występy na scenie
gościnnego Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury. Wróciliśmy tam w grudniu
z tradycyjnym już koncertem kolęd,
wspaniały koncert daliśmy niedawno
na zwieńczenie roku szkolnego. Takie
wydarzenia dodają siły.
Zapraszamy dzieci i młodzież –
wszystkich, którym nieobojętny jest
świat muzyki, do dołączania do naszej
szkoły muzycznej w Nadarzynie. Rekrutacja trwa.
Izabela Malec
dyrektor Szkoły Muzycznej
w Nadarzynie
Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym
2021/22:
15.03.2022 Ogólnopolski konkurs
dla uczniów wszystkich specjalności
„Mały czy duży wirtuoz”, Warszawa
III MIEJSCE – Edyta Szyndler,
klarnet
Nauczycielka – Justyna Piątkowska-Duraj, klarnet
21.03.2022 Konkurs wiedzy o życiu
i twórczości Kazimierza Serockiego,
Konin
I MIEJSCE – Paula Pomykała
Nauczycielka – Beata Zdunek
02.04.2022 Ogólnopolski konkurs
zasad muzyki, Łomża
I MIEJSCE – Maciej Borowski
Nauczycielka – Beata Zdunek
08.04.2022 Konkurs piosenki dzieci i młodzieży „Śpiewaj nie ziewaj”,
Pruszków
III MIEJSCE – Chór Szkoły Muzycznej w Nadarzynie „Harmonie”
Nauczycielka – Aleksandra Kopp
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Wakacje
Sezon wakacyjny jest okresem, w którym najsilniej zaobserwować można problemy
związane z odżywianiem i akceptacją swojego ciała. Lato,
w założeniu mające być czasem przeznaczonym na beztroski odpoczynek i radość
z podejmowanych aktywności,
dla wielu staje się przyczyną
stresu związanego z wyglądem
i własną formą.
Wakacje, zamiast cieszyć, wywierają
presję na osoby chcące osiągnąć sylwetkę, przez społeczeństwo uznawaną
za idealną. Co może być tego przyczyną? Jakie zjawiska, przede wszystkim
jakie zachowania sprawiają, że tyle osób
całkowicie przestaje akceptować swoje
ciało, osobiście narzucając sobie restrykcje, mające poprawić jego wygląd?
Problemy z odżywianiem i samoakceptacją są bardzo złożone, ich przyczyny są wieloaspektowe i trudno je
jednoznacznie sklasyfikować. Składają
się na nie kwestie zewnętrzne, ale i wewnętrzne, które bez wątpienia z nich
wynikają. Słowa padające z ust otoczenia wpływają na obraz nas samych,
kształtując go i narzucając na niego
określone filtry. Uwagi, z jakimi się
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spotykamy, czy wytykanie cech, których często do momentu ich wytknięcia nawet nie zauważaliśmy, potrafią
skutecznie zmodyfikować nasz sposób
postrzegania własnego wyglądu i wpędzić nas w nieustające wątpliwości co do
naszej wartości. Niekończące się szukanie w sobie wad, zbudowane na słowach
innych, popchnąć nas może do, z pozoru absurdalnych i nieuzasadnionych,
działań. Procesy obecne w postrzeganiu
własnego ciała i relacji z jedzeniem
przez osobę cierpiącą na zaburzenia
odżywiania, powstają przede wszystkim na bazie poczucia winy związanego z przyjmowaniem pokarmów,
na nieustającym wrażeniu, że nawet
najmniejsze porcje mogą zaprzepaścić
długotrwałą pracę nad „idealną” sylwetką. Jakiekolwiek komentarze na temat
jedzenia, nawet te wyrażane w – zdawać
by się mogło – dobrej wierze, mogą
skutecznie pogorszyć samopoczucie
kogoś zmagającego się z zaburzeniami
odżywiania. Zwracanie uwagi na jego
nawyki żywieniowe stwarza bowiem
wrażenie, że są one nieustająco kontrolowane i krytycznie oceniane przez
otoczenie. I tak zamyka się koło wzniośle postrzeganej walki o samego siebie,
oparte na poczuciu winy i lęku przed
oceną społeczeństwa, wywierającego
tak ogromną presję nie tylko na młodych ludzi.

Wydawać by się mogło, że żadne
metody zapobiegania braku samoakceptacji nie mają realnego wpływu
na pozbycie się problemu zaburzeń
odżywiania, szczególnie w okresie
wakacyjnym. I owszem, nie istnieją
skuteczne sposoby na uchronienie
innych, ale również samych siebie
przed niezdrową relacją z jedzeniem
i skrajnościami, w które tak łatwo
popaść. Wszystko bowiem, niezależnie od tego, jak bardzo podsycane
przez otoczenie, powstaje głównie
na podwalinach własnego obrazu
swojego ciała. Jednakże możemy
istotnie wpłynąć na zminimalizowanie tego zjawiska. Możemy jako
społeczeństwo nareszcie narzucić
sobie szczątkowe poczucie przyzwoitości, nauczyć się powstrzymywania
od komentarzy na temat nie tylko
czyjegoś wyglądu, ale również na temat czyichś nawyków żywieniowych.
Nigdy bowiem nie wiemy, z jaką łatwością możemy doszczętnie zburzyć
czyjeś postrzeganie własnego ciała.
Bądźmy zatem empatyczni. Propagujmy owoce i warzywa, których teraz
mamy pod dostatkiem i cieszmy się
czasem wolnym. Dzięki niemu regenerujemy się i zyskujemy energię
na cały rok pracy.
Julia Wilczak, IIIc

SP Wola Krakowiańska „Game
Park” – pierwsza gra za nami!
Skarb odnaleziony, Zosia uratowana! 6 drużyn, 11 zadań,
tysiące kroków i skarb!
W piątek, 3 czerwca, do szkoły trafił
film z porwania Zosi S., uczennicy naszej szkoły i domniemanej spadkobierczyni pałacu w Młochowie. Porywacze
obiecali uwolnić Zosię w zamian za
pomoc w odnalezieniu tajemniczego
skarbu, ukrytego na terenie parku.
Dzielni uczniowie i uczennice z kl.
VII -VIII podjęli to trudne wyzwanie.
Podczas poszukiwań skarbu musieli
wykazać się sprytem, umiejętnością
logicznego myślenia, a przede wszystkim współpracą. Nie bez znaczenia
była też kondycja fizyczna. Rozwiązywali zagadki, szyfry, a nawet strzelali.
Ogromne podziękowania składamy
pani Marzenie Latoszek z sekcji strzeleckiej za organizację jednego z najatrakcyjniejszych zadań.

e-book książka cyfrowa doskonała edukacja dla dzieci i młodzieży

darek kondefer - visual artist

Poczet Królów i Książąt Polskich Dorota suwalska

Uczestnicy gry poznali historię pałacu i budynków towarzyszących, dowiedzieli się skąd na wyspie, na dużym
stawie figurka Matki Boskiej, a nawet
wyszli z parku, by odwiedzić dawną
stajnię i domek administratora. To była
lekcja historii poprzez zabawę, w ruchu
i w działaniu!

Najbardziej nas cieszą pozytywne
informacje zwrotne od uczestników.
Dziękujemy wam za miłe słowa, to dla
nas największa nagroda i dowód na to,
że jeden z głównych celów został osiągnięty. Jesteśmy dumni z gry, a pierwsza
rozgrywka pokazała nam, że nie powinna być tą ostatnią.
Dziękujemy Filipowi, naszemu
absolwentowi, który podjął próbę
nagrania reportażu, czekamy z niecierpliwością na efekty.
Dziękujemy rodzicom za pomoc
przy organizacji strojów i rekwizytów.
Dziękujemy pani Izie Greszcie,
pani Marcie Łachmańskiej i pani Kasi

LO Nadarzyn – EKO PĘTLA zaliczona
4 czerwca odbyliśmy godzinną wycieczkę rowerową trasą Liceum –
Pastewnik – Liceum, czym symbolicznie uczciliśmy Światowy
Dzień Roweru, ale też zapewniliśmy sobie na świeżym powietrzu
ruch dla ciała, słońce dla humoru, widok zieleni dla nadziei.
Czekamy na kolejne „ruchliwe” pomysły pani Magdaleny Milczarek.
Jak powiedział znany propagator turystyki rowerowej jako zrównoważonego
transportu publicznego: (…) ABY OSIĄGNĄĆ EKOLOGICZNY ZWROT,
WSZYSCY MUSIMY TROCHĘ ZWARIOWAĆ.

Golianek za okazane wsparcie. Zespół
projektowy „Game Park”, biorąc udział
w programie „Edukacja Inspiracja”,
od kilku miesięcy spotyka się regularnie po lekcjach, a czasami nawet
w soboty, by tworzyć projekt. Karolina,
Matylda, Natalia, Nikola, Zosia, Ali, Filip, Kuba, Maksymilian – dobra robota!
Tekst i fot. SP Wola Krakowiańska
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Ósmoklasisto, teraz, gdy kończysz ósmą klasę szkoły podstawowej, nadszedł moment
podjęcia decyzji, która może
wpłynąć na resztę twojego życia. To wstęp do dorosłości.
To do jakiej szkoły pójdziesz,
zadecyduje o tym jak długo
będziesz się uczyć, kiedy się
usamodzielnisz, jaki zawód będziesz wykonywał w przyszłości. Możliwości masz wiele.
Różnice w każdym rodzaju szkół
są dosyć znaczne. Dla kogo więc liceum, technikum, a dla kogo szkoła
zawodowa? W życiu każdego ucznia
przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać?
Liceum daje maturę, szkoła branżowa
– zawód. A technikum? Jedno i drugie!
Powiat Pruszkowski prowadzi różne
szkoły ponadpodstawowe. Chciałabym
dzisiaj zachęcić młodzież z gminy Nadarzyn do wyboru szkół, w których
jest możliwość zdobycia zawodu, ale
także zdania matury.
Są to szkoły branżowe, które przygotowują młodzież do sprawnego
funkcjonowania i dostosowania się
do rynku pracy oraz jego wymagań,
elastycznego reagowania na zmieniające się warunki w branży zawodowej,
otwartości na uczenie się przez całe życie. Na rynku pracy brakuje fachowców
z wielu dziedzin, dziś zdecydowana
większość pracodawców ma problem
ze znalezieniem wykształconych zawodowców. Ciągle brakuje pracowników
w branży budowlanej i motoryzacyjnej,
a także stolarzy, tapicerów, operatorów
maszyn cyfrowych, kucharzy, piekarzy
i wielu innych. W urzędach pracy i na
portalach internetowych z ogłoszeniami o pracę pojawia się najwięcej ofert
dla pracowników z wykształceniem
zawodowym. Pracodawcy dziś mocno zachęcają młodych ludzi do nauki
w szkołach branżowych.
Są także technika, w których jeden rok nauki dłużej w porównaniu
z liceum to więcej czasu na podjęcie
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właściwej decyzji co do swojej przyszłości. Można zdecydować o tym czy
kształcić się dalej (w każdym zawodzie
i każdej branży), czy podjąć pracę,
czy też wybrać jedno i drugie. Nasi
absolwenci decydują się najczęściej
na tę ostatnią możliwość. Technikum
to dobry pomysł. Daje największe
możliwości, można w nim zdobyć
zarówno kwalifikacje zawodowe, jak
i przygotować się do kontynuowania
nauki na studiach. Warto mieć zawód
w ręku – to daje znaczną przewagę
na rynku pracy. Dobrze jest też mieć
możliwość kształcenia się po zakończeniu szkoły.

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oferuje absolwentom
szkół podstawowych szeroki wachlarz
edukacyjny w liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole branżowej
I stopnia.
• Liceum ogólnokształcące proponuje klasę ogólną z rozszerzonym
językiem polskim.
• Technikum proponuje kierunki:
technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik weterynarii,
technik fotografii i multimediów,
technik programista, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali,
technik automatyk, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich,
technik hotelarstwa, technik transportu kolejowego, technik reklamy,
technik realizacji nagrań.
Powstanie oddziału kształcącego
w danym zawodzie uzależnione

jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy zadeklarowali
kształcenie w danym zawodzie.
• Branżowa szkoła I stopnia proponuje klasy w zawodach: cukiernik, elektromechanik pojazdów
samochodowych, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik
samochodowy, mechanik precyzyjny, mechanik- monter maszyn
i urządzeń, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, piekarz,
sprzedawca, stolarz, ślusarz.
Szczegóły rekrutacji znajdują się
na https://nansen.edu.pl/
Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica
w Pruszkowie oferuje nabór do technikum i szkoły branżowej I stopnia:
• technikum – technik informatyk,
technik ekonomista, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik systemów
i urządzeń energetyki odnawialnej,
technik mechanik oraz technik
informatyk
• szkoła branżowa – dwa oddziały
wielozawodowe: elektryk, mechanik – monter maszyn i urządzeń,
mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, kucharz,
sprzedawca, fryzjer
Szczegóły rekrutacji znajdują
się na: www.zsnr1-pruszkow.com
Agnieszka Kuźmińska, członek
zarządu powiatu

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.klemens.biblista.pl
www.facebook.com/SwKlemensNadarzyn
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.
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Kartka z wakacji

Dokąd wyjeżdżają na wakacje nasze książki?
Co czytacie na plaży, na basenie, w namiocie
lub w hamaku? Pochwalcie się!

Nie zawsze mamy czas, aby wziąć książkę do
ręki. Czasami nie mieści nam się w torebce lub
w bagażu podręcznym. Co zrobić? To proste –
zaopatrzyć się w audiobooki!

„Kartka z wakacji” to akcja dla naszych czytelników –
zachęcamy, żebyście wysłali do nas wakacyjną pocztówkę. Puste kartki w formie zakładek do książek czekają
w placówkach biblioteki przez całe wakacje. Można je
do nas wysłać pocztą albo po prostu wrzucić do naszej
skrzynki. Można coś dorysować albo dopisać skąd wysyłacie pozdrowienia.
Życzymy miłego letniego odpoczynku i czekamy
na kartki!

Audiobooki to świetny wynalazek! Pozwalają dobrze
wykorzystać czas, którego nie moglibyśmy przeznaczyć na
lekturę w wydaniu książkowym, jak na przykład podczas
prowadzenia auta albo prasowania.
Przygotowaliśmy dla was przykładowe tytuły z naszych
zbiorów w nietypowym zestawieniu – według długości
trwania nagrania! 2 godziny, 8 godzin czy 12? W tym
czasie dojedziecie na Mazury, nad morze lub w góry i całą
rodziną miło spędzicie czas.
Więcej tytułów znajdziecie w naszym katalogu. Zapraszamy do wypożyczalni!

Letnia czytelnia to przestrzeń przed filią w Młochowie,
gdzie czekają na czytelników wygodne leżaki i zacieniona
altana. W czytelni najmłodsi znajdą karty aktywnościowe,
kolorowanki i kredki. Przy niskich stolikach można wygodnie czytać lub rysować. Częścią letniej czytelni jest także
mobilna biblioteczka, która stoi w Kompleksie Basenów
Letnich w Strzeniówce. Książki, które w niej znajdziecie
są częścią naszej akcji bookcrossigu, co oznacza, że możecie je czytać i wymieniać bez ograniczeń. Zapraszamy
do Młochowa i Strzeniówki oraz do naszych placówek!
Jesteśmy otwarci całe wakacje!
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (277) czerwiec 2022
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Uwolnij talent
31 maja w NOK-u odbył się konkurs wokalny „Uwolnij talent” dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Udział
wzięło 15 uczestników. Zasadą konkursu było wykonanie
z podkładem jednej piosenki polskiej. Piosenki z nurtu disco
polo były wykluczone z repertuaru i wszyscy uczestnicy
dostosowali się do tego wymogu. Nasze dzieci mają dobry
gust i naprawdę dobrze śpiewają. Z uwagi na wysoki poziom
konkursu jury w składzie: Kamila Michalska, dyrektorka
NOK-u; Marek Rejnowicz, muzyk, nauczyciel, instruktor; Mariusz Maj, muzyk, realizator dźwięku postanowiło
przyznać nagrody ex aequo. Grand Prix otrzymała Marika Mintzberg, która zaśpiewała „Szybę” (muz. J.
Stokłosa, aut. A. Miklaszewska, M. Miklaszewska) z musicalu Metro,
pozostali uczestnicy
śpiewali piosenki z repertuaru m.in. Kamila Bednarka,
Sylwii Grzeszczak, Sanah, Darii Zawiałow.
Laureatka Grand Prix reprezentowała gminę Nadarzyn
na Ogólnopolskim Konkursie „Wygraj Szansę”, organizowanym przez Agencję TV Media Agencja Telewizyjno-Estradowa. Koncert finałowy odbył się 14 czerwca 2022
w sali widowiskowej Domu Kultury Arsus w Warszawie.
Bardzo zależało nam, jako organizatorowi konkursu,
na stworzeniu miłej atmosfery, aby uczestnicy, mimo stresu, czuli się komfortowo. Przed rozpoczęciem konkursu,
z uwagi na wczesną porę (o godzinie 9:00) małe rozśpiewanie poprowadził jeden z jurorów – Marek Rejnowicz.
Natomiast w trakcie obrad jury zapewniono uczestnikom
drobny poczęstunek i zaproponowano warsztaty „Ciekawe
instrumenty”, podczas których uczestnicy mogli doświadczyć
brzmienia instrumentów z całego świata i ciekawie spędzić
czas oczekiwania na wyniki konkursu.
Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne prezenty, natomiast laureaci otrzymali ponadto nagrody
w postaci voucherów do Empiku. Dziękujemy wszystkim
opiekunom, nauczycielom, którzy wspierali przygotowania
do konkursu, a laureatom gratulujemy. Zapraszamy za rok!
Konkurs odbył się pod patronatem Dariusza Zwolińskiego,
wójta gminy Nadarzyn. Laureaci:
GRAND PRIX
Marika Mintzberg – uczennica klasy 8, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza, przygotowanie Izabela
Greszta
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I miejsce:
Maksymilian Golianek – uczeń klasy 6, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza, przygotowanie Jolanta
Kaczmarek
Gloria Kowalska – uczennica klasy 4, Szkoła Podstawowa
w Młochowie, przygotowanie Paweł Kowalski
II miejsce:
Maja Korczyńska – uczennica klasy 8, Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. B. Markiewicza, przygotowanie Jolanta Kaczmarek
Maja Tomaszewska – uczennica klasy 7B, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Skłodowskiej-Curie w Ruścu, przygotowanie Grzegorz Tomaszewski
III miejsce:
Hanna Van Bauwel – uczennica klasy 4B, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Skłodowskiej-Curie w Ruścu, przygotowanie Jolanta Kaczmarek
Martyna Macias - uczennica klasy 1, Szkoła Podstawowa
im. św. St. Kostki w Kostowcu, przygotowanie Katarzyna
Wasilewska
Wyróżnienie:
Wiktoria Chaber – uczennica klasy 5, Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. B. Markiewicza. przygotowanie Jolanta Kaczmarek.

Nagrody, nagrody
12 czerwca kilka uczestniczek zajęć tanecznych odbywających się w w NOK-u,
prowadzonych przez Paulinę Piśkiewicz, wzięło udział
w turnieju Holiday Festiwal
w Markach. Dziewczęta bardzo silnie zaznaczyły swoją
obecność, zdobywając następujące nagrody:
złoto w kategorii solo jazz 11–13 lat zdobyła Lena Janik.
srebro w kategorii solo modern 11–13 lat zdobyła
Kinga Pawlikowska
brąz w kategorii solo modern 11–13 lat zdobyła Elif
Deniskaya
srebro w kategorii Performing Art Duety 11–13 zdobyły
Lena Janik i Oliwia Wojtowicz
brąz w kategorii Performing Art Duety 11–13 zdobyły
Nina Pełna i Oliwia Boss-Ostaszewska.
I tym pozytywnym akcentem zamykamy sezon turniejowy. Wyrazy szacunku i podziwu dla wszystkich tancerek
i dla instruktorki tańca Pauliny Piśkiewicz.

Kabaret Biedronki – podsumowanie
7 lat do długo… Tyle bowiem trwała moja przygoda z grupą teatralno-kabaretową Biedronki.
Zaczynaliśmy w świetlicy NOK-u w Młochowie.
Zaczęło się w zasadzie od wypowiedzianej
spontanicznie myśli ówczesnego instruktora
świetlicy NOK-u w Młochowie o utworzeniu
kabaretu, na co jedna z dziewczynek przebywających w świetlicy odparła: „Jasne! Zróbmy
to! A pani Ania będzie instruktorką?”
Pomyślałam, że spróbujemy, ale w duchu podejrzewałam,
że dzieciakom wystarczy zapału na nie więcej niż kilka
miesięcy. Okazało się, że nie miałam racji… Grupa rozrastała się pod względem liczebnym, zdobywaliśmy nowe
doświadczenia sceniczne, tworzyliśmy nowe programy
kabaretowe. Dzieci zaczęły swobodnie
czuć się na scenie. W myśl zasady, że
trzeba być odpowiedzialnym za to co
się oswoiło, musiałam uzupełnić swoją wiedzę, ukończyłam wiele kursów
z zakresu różnych technik teatralnych,
dzięki którym mogłam zacząć tworzyć
z uczestnikami coś zabawnego, inteligentnego i chyba całkiem dobrego
(tak sądzę).
Skoro zaczęliśmy się bawić na scenie,
a nasze programy były coraz lepsze,
stwierdziłam, że należałoby to pokazać
światu… I tak rozpoczęła się nasza
historia z festiwalami teatralnymi.
Na pierwszy festiwal pojechaliśmy
dwa lata po rozpoczęciu działalności i okazało się, że spektakl „Wieczór
w kropki” zdobył uznanie zarówno publiczności, jak i samego jury. Pierwsza wygrana była za nami!
Później nagroda goniła (poniekąd) nagrodę, bo mamy
ich na swoim koncie w sumie 24, a także zdobyliśmy Perłę
Kultury Nauki i Sztuki Gminy Nadarzyn, nominację do
Spotkań Mistrzów Teatru, oraz wzięliśmy udział w Mazowieckim Funduszu Teatralnym. Dużo tego było!
Z czasem w grupie nastąpiła rotacja… Jedni uczestnicy
rezygnowali, drudzy się pojawiali, wracali też na naszą
scenę ci, którzy występowali na niej wcześniej. Taki mały
kogel-mogel.
Pod koniec marca tego roku pomyślałam, że byłoby ciekawie połączyć Biedronki z seniorami UTW w Nadarzynie
i tak powstał kolejny projekt o nazwie Międzypokoleniowe
Combo „Wszystko będzie dobrze”.
Premiera programu miała miejsce na deskach Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej podczas VIII

Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego. Tutaj Combo
zdobyło wyróżnienie, a nasza seniorka Danusia Woźniak
otrzymała główną nagrodę aktorską.
Ostatnio Combo brało udział w Międzynarodowym
Festiwalu Teatralnym „Wigraszek” w Suwałkach, skąd
wróciło z wyróżnieniem i ogromem doświadczeń. I właśnie
na tym festiwalu Biedronki pożegnały się z publicznością,
kończąc swoją jakże bujną i twórczą historię.
Przed nami Ogólnopolski Festiwal Twórczości Seniorów, na którym zaprezentuje się ta bardziej dojrzała część
Comba. Na początku lipca zawitamy do Włocławka.
Praca z każdą z Biedronek i z każdym z seniorów to zaszczyt, absolutna radość tworzenia i niesamowita możliwość rozwoju.
Na koniec chciałabym podziękować tym, bez których
trudno byłoby osiągnąć sukces:

Kamili Michalskiej, dyrektorce NOK-u, za wsparcie,
wiarę w projekt, każde ciepłe słowo
Markowi Rejnowiczowi za wsparcie muzyczne, poczucie humoru
Mariuszowi Majowi – za wsparcie techniczne i muzyczne
Dariuszowi Zwolińskiemu, wójtowi gminy, za bezpłatne
użyczanie busa, którym mogliśmy dojeżdżać na festiwale
rodzicom Biedronek – za cierpliwość i ciepłe słowa
wszystkim, którzy umacniali mnie w przekonaniu, że
ten biedronkowy projekt to „wielkie wow”
Kochanym Biedronkom życzę, aby nigdy nie rezygnowały z marzeń, odkrywały świat i pamiętały, że szczęściem
jest robienie tego co kochacie.
Drogim seniorom natomiast życzę cierpliwości, aby
mogli ze mną „wytrzymać” w kolejnych projektach.
Ściskam Was!
Anna Balsam
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LIPIEC:
4, 5, 6, 7, 8 lipca – warsztaty 1-dniowe – godz. 10.00–
12.00, Akwarela w plenerze (plac Poniatowskiego), wiek
10+, instruktor: Olga Cieślak
* w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia będą przeniesione do NOK-u
13 lipca, godz. 13.00–14.30, „Znowu kręcisz,
Zuźka!”/”Сюзанка хитрує!” - warsztaty ilustratorskie
wiek 9+, instruktor: Dorota Suwalska
„Znowu kręcisz, Zuźka” doczekała się pięciu wydań papierowych (trzech polskich, ukraińskiego i hiszpańskiego)
i jednego elektronicznego. A każde z nich wygląda inaczej.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dołączyć do grona
znakomitych artystów ilustrujących tę książkę. Dostępny
będzie fragment tekstu po polsku i po ukraińsku.
18–19 lipca – warsztaty 2-dniowe – godz. 10.00–12.00,
Grafika warsztatowa – linoryt, wiek 10+, instruktor:
Olga Cieślak
20–21 lipca – warsztaty 2-dniowe – godz. 10.00–12.00,
Grafika warsztatowa – linoryt, wiek 10+, instruktor:
Olga Cieślak
22 lipca, godz. 10.00–12.00, Grafika warsztatowa –
linoryt, wiek 7+, instruktor: Olga Cieślak
SIERPIEŃ:
4 sierpnia, godz. 13.00–14.30, Sztuka wyobraźni –
warsztaty tworzenia obrazów dotykowych, wiek 7+,
instruktor: Monika Matusiak
Czy kiedy zamkniemy oczy możemy zobaczyć obrazy?
Czy za pomocą dotyku uda nam się poznać dzieła wielkich
artystów? Zapraszamy do świata wyobraźni pełnego różnorodnych faktur i kształtów. Podczas warsztatów uruchomimy nasze zmysły i stworzymy dotykowe obrazy. Zajęcia
prowadzi Monika Matusiak z Fundacji Dostępnej Kultury
Wizualnej – Wielozmysły, historyczka sztuki i animatorka
kultury. Absolwentka Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną na warszawskiej ASP i historii sztuki na UKSW.
Instruktorka teatralna, autorka i koordynatorka projektów
kulturalno-społecznych i edukacyjnych.
8 sierpnia, godz. 10.00–12.00, Masa plastyczna, wiek
6+, instruktor: Olga Cieślak
9 sierpnia, godz. 10.00–12.00, Akryl na panelu, wiek
10+, instruktor: Olga Cieślak
10 sierpnia, godz. 10.00–12.00, Masa plastyczna, wiek
10+, instruktor: Olga Cieślak
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11 sierpnia, godz. 10.00–12.00, Suchy pastel, wiek 10+,
instruktor: Olga Cieślak
16, 17, 18 sierpnia – warsztaty 3-dniowe – godz. 10.00–
12.00, Batik i szibori (barwienie tkanin), wiek 10 +,
instruktor: Olga Cieślak
22, 23, 24, 25 sierpnia – warsztaty 1-dniowe –
godz. 10.00–12.00, Akcje plastyczne w plenerze (plac
Poniatowskiego), wiek 3+ (z opiekunem), instruktor:
Olga Cieślak
*w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych
wydarzenie będzie odwołane
26 sierpnia, godz. 13.00–14.30, Projektujemy nietypowe
książki – warsztaty plastyczne, wiek 9+
instruktor: Dorota Suwalska.
Zastanowimy się, jak może wyglądać książka i spróbujemy
stworzyć projekty książek naprawdę niezwykłych.
Warsztaty bezpłatne!
Zapewniamy materiały plastyczne.
Prosimy o zabranie „odzieży roboczej”.
MIEJSCE: Nadarzyński Ośrodek Kultury, pl. Poniatowskiego 42; plener na pl. Poniatowskiego
ZAPISY: od 29 czerwca od godz. 10.00 na stronie internetowej: www.nok.pl/rezerwacja online, z wyjątkiem
Akcji plastycznych w dniach 22–25 sierpnia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI
I MŁODZIEŻ!

Orkiestra OSP Nadarzyn
– koncerty z gwiazdami

Fot. Bartłomiej Kuczkowski

Bardzo trudno było nam
utrzymać w tajemnicy, że
otrzymaliśmy zaproszenie
od wielkiej polskiej gwiazdy
i niezwykle utalentowanego
piosenkarza i muzyka Dawida
Podsiadło na wspólne koncerty
stadionowe.
4 czerwca na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk wystąpiliśmy w najnowszym utworze „Szarość i róż”. Panowała
atmosfera nie do opisania. Ponad 45
tysięcy osób tańczyło i śpiewało (tak,
śpiewało) razem z nami. Wystąpiliśmy

ponadto w dwóch kolejnych koncertach tej bardzo popularnej polskiej
gwiazdy muzyki – we Wrocławiu

cudownych ludzi – artystów oraz całej
ekipy. Było to dla nas niezwykłe przeżycie i cudowna artystyczna przygoda.
11 czerwca na zaproszenie Kujawskiego Centrum Kultury wystąpiliśmy w amfiteatrze w Inowrocławiu.
Przemarsz, musztra i koncert – patrząc na zdjęcia – rutyna. Na żywo
to jednak indywidualny, przygotowany

Fot. Kujawskie Centrum Kultury

i Chorzowie. Dziękujemy za wspaniały czas spędzony w towarzystwie

Fot. Kujawskie Centrum Kultury

Fot. M. Murawski

specjalnie na ten występ program,
zaskakujące efekty specjalne, skrupulatnie wybrany repertuar, a przede
wszystkim interakcje ze wspaniałą
publicznością.
Dziękujemy za zaproszenie i wspólną zabawę.
Tekst i fot. FB Orkiestra
OSP Nadarzyn
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

GLKS/MMA sporty walki
Mamy za sobą bardzo udany wyjazd zawodników
z Nadarzyna na zawody Open Gi 2022 w Luboniu.
Rodowity nadarzynianin oraz zawodnik GLKS,
Kacper Bieńkowski, udanie zadebiutował w formule walki w kimonach, zdobywając brązowy
medal w kategorii do 88 kilogramów.

Niestety frekwencja nie dopisała w niektórych kategoriach i nie wszyscy nasi zawodnicy mieli okazję się pokazać.
Były to nasze ostatnie zawody przed wakacjami. Od sierpnia
ruszamy z systematycznymi treningami w kimonach pod
okiem specjalisty.
Gratulujemy raz jeszcze zawodnikowi i trenerom!
Tekst i fot. GLKS Nadarzyn

UKS Rusiec – sekcja
lekkoatletyki
Warto odnotować, że swoje pierwsze kimono nasz zawodnik otrzymał tuż przed zawodami! W turnieju walczył
bardzo dobrze – słuchał trenerów Piotra Kotleta Kurkusa
oraz Jakuba Szklarczyka, stojących w narożniku i świetnie
realizował założenia taktyczne. Trener Jaroslaw Dementiew
może być dumny – Kacper w każdej walce pokazał przygotowanie, zaskakując rywali zapaśniczą klasyką. W drugiej
walce, dzięki naukom Adama Grabowskiego, trenera BJJ,
najpierw świetnie kontrolował rywala w bocznej, a potem
poddał duszeniu zza pleców.
Niestety zbijanie wagi miało swoje minusy i nie udało
się powtórzyć sukcesu z turnieju bez kimon. Niemniej
jesteśmy z niego bardzo dumni!
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7 czerwca zorganizowaliśmy dla przedszkolaków i klas I-III
Bieg imienia Patronki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ruścu – Marii Curie-Skłodowskiej.
Świetna zabawa i radość dzieci z biegania były najważniejsze i to się udało. Gratulacje dla wszystkich
uczestników.

Finał Województwa Mazowieckiego Szkolnego
Związku Sportowego Szkół Podstawowych
i Licealnych w Tenisie Stołowym
Z medalami i awansem na mistrzostwa Polski rozegraliśmy
Finał Województwa Mazowieckiego Szkolnego Związku
Sportowego Szkół Podstawowych i Licealnych w Tenisie
Stołowym.
Dwa dni rywalizacji, prawie 200
uczestników, prawie 50 reprezentacji
szkół z całego Mazowsza. Fantastyczna
atmosfera w czasie świetnie zorganizowanych zawodów, w któych doskonale
zaprezentowali się nasi uczniowie.
Rywalizacja odbywała się w trzech
kategoriach: dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół podstawowych
i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Najlepiej z naszych zawodników
zaprezentowali się licealiści. Cztery
zwycięstwa, 1. miejsce i złoty medal
oraz awans do mistrzostw Polski
zdobył zespół chłopców w składzie
Filip Kostecki, Maksymilian Nawarski i Adam Kostecki. Miejsce 3.
i brązowy medal wywalczyli chłopcy

starsi Filip Frankowski i Paweł Klinowski. Miejsce 5. przypadło drużynie chłopców młodszych w składzie
Marek Klinowski Oskar Mroczek
i Mateusz Sarniak. Wśród dziewcząt
liceum Nadarzyn reprezentowały
Daria Duralak, Kinga Teodorczuk
i Julka Brzeczkowska. Dziewczyny
zdobyły 2. miejsce i srebrny medal.
Gratulacje! Jako współorganizator
KS Nadarzyn chcemy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji tych zawodów: Szkolnemu
Związkowi Sportowemu Województwa Mazowieckiego, Wójtowi Gminy
Nadarzyn za patronat nad imprezą,

Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie za udostępnienie obiektów,
obsłudze technicznej i medycznej zawodów, Liceum Ogólnokształcącemu
w Nadarzynie za obsługę sędziowską.
Tutaj szczególnie dziękujemy Dyrekcji
liceum za wyrozumiałość dla grupy 30
uczniów, którzy w formie wolontariatu
pełnili funkcje sędziów stolikowych
i pomogli przeprowadzić całe zawody,
a poradzili sobie bardzo dobrze, choć
nie było to łatwe zadanie. KS Nadarzyn dziękujemy za organizację i nadzór nad całą imprezą. Dziękujemy.
Piotr Napiórkowski – KS Nadarzyn
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Czerwiec rozpoczęty
VI Turniejem Singli w Nadarzynie

VI Ogólnopolski Turniej Singli
przechodzi do historii. 5 czerwca w rywalizacji wystartowało
90 zawodniczek reprezentujących 23 kluby.
Zawody zdominowały zawodniczki
z Zawiercia.

Miłym akcentem turnieju była możliwość spotkania z legendą siatkówki –
Pawłem Zagumnym, za co serdecznie
dziękujemy. Gorąco wierzymy, że będzie to początek owocnej współpracy.
Turniej był współfinansowany przez
Mazowsze Serce Polski.
Wyniki grupy finałowej:

Nadarzyński Piknik Siatkarski
Dzięki uprzejmości Gminnego
Ośrodka Sportu w Nadarzynie w hali,
na boiskach do siatkówki plażowej
i stadionie odbył się Nadarzyński
Piknik Siatkarski – projekt dofinansowany przez Mazowsze Serce Polski
i powiat pruszkowski
Warto było oddać całe serce przygotowaniom tego wydarzenia, aby
zobaczyć sportową radość wśród
ponad 350 osób – dzieci, młodzieży
i rodziców. Widok to bezcenny.
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W trakcie prawie czterogodzinnego
pikniku odbyły się zmagania siatkarskie w sześciu kategoriach wiekowych.
Na dzieci czekały dmuchane atrakcje,
a na wszystkich uczestników – grill,
przygotowany przez naszego grillmastera, trenera Carlosa. A już w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku
szkolnego rozpoczynamy półkolonie
dla najmłodszych grup treningowych.
Do zobaczenia!
Wyniki rywalizacji:

1
2
3
4
5
6
7
8

Dwójka Zawiercie 1
Esperanto Warszawa 2
Dwójka Zawiercie 2
Dwójka Zaiwercie 6
Esparanto Warszawa 1
Dębina Nieporęt 1
Dwójka Zawiercie 4
Dwójka Zawiercie 3

Kategoria Rzucanka
1 miejsce Pola Staniszewska
2 miejsce Magda Przygoda
3 miejsce Iza Kulawiak
Kategoria Single Młodsze
1 miejsce Agata Radziejewska
2 miejsce Ola Szopa
3 miejsce Zoja Zielińska
Kategorie Single Starsze
1 miejsce Liliana Arouri
2 miejsce Lena Karczewska
3 miejsce Lidia Szczekarewicz
Kategoria Dwójki Młodsze
1 miejsce Lechman / Kozieł
2 miejsce Zielińska / Radziejewska
3 miejsce Szczepanik / Wojniak
Kategoria Dwójki Starsze
1 miejsce Souliah / Siłka
2 miejsce Borek / Sowa
3 miejsce Grzelak / Dąbrowska
Kategoria Dwójki OPEN
1 miejsce Melewska / Kwietniewska
2 miejsce Krzemińska / Wrońska
3 miejsce Zantonowicz / Bajan

W grupie siła
Uwielbiamy gry zespołowe dlatego, bo to właśnie one pokazują,
że w grupie jest moc!
• Dzięki pracy w grupie uświadamiamy, jak ważna jest współpraca;
• podczas gry w siatkówkę, uczymy budowania pozytywnych relacji;
• członków drużyny łączy wspólny cel;
• uczymy się wsparcia i rozumienia potrzeb innych;
• wagę siły grupowej podkreśla drużynowe realizowanie strategii.
Dołącz do nas i przekonaj się sam o naszej wspólnej sile!

Międzynarodowy Turniej ITF
w gminie Nadarzyn
Na boiskach kompleksu basenów letnich w Strzeniówce odbył się Międzynarodowy Turniej ITF. Atmosfera
był gorąca nie tylko na boiskach, ale
i w powietrzu! Zawodnicy grali
w temperaturze powyżej 33 stopni!
Na szczęście pomiędzy meczami mogli
ochłodzić się w podbliskich basenach.

W turnieju kobiet zwyciężyły
Aleksandra Adamska i Anico Kovacs,
wygrywając z Aliną Robok i Anną

Morkowską, kolejne miejsca zajęły Tatiana Chvantseva i Hela Sikorska oraz
para Anastasija Volgina i Edita Strode.
Turniej mężczyzn zwyciężyła para
Nikita Ribakovs oraz Daniels Gaidelis, pokonując Michała Więcka
oraz Martina Schaale kolejne miejsca
zajęli Tomasz Gorzkowski i Maciej
Mirosławski oraz Paweł Cichaczewski i Adam Rapeła.
Tekst i fot.: https://www.facebook.
com/tenisplazowy/
Wśród organizatorów imprezy byli
m.in: Międzynarodowe Centrum
Sportów Plażowych, Gmina Nadarzyn, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Physio Kimek – fizjoterapeutka
Małgorzata Kimso, Polski Związek
Tenisowy, Tenis Magazyn.
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Sportowe talenty
14 czerwca Dariusz Zwoliński, wójt gminy
Nadarzyn, gościł ucznia LO
Nadarzyn klasy mistrzostwa sportowego, Jakuba Murawskiego, utalentowanego
młodego piłkarza Legii Warszawa
oraz Tomasza Bąbla, jego wychowawcę. Jakub jest w kadrze Polski

U17 i ma na swoim koncie pierwsze
międzynarodowe sukcesy m.in. udział
w Mistrzostwach Europy, czy też
w wygranych meczach podczas turniejów towarzyskich, w tym w 2021 r.
w Hiszpanii.
Dobrze zapowiadającemu się
golkiperowi życzymy jak najmniej
wpuszczonych bramek, skutecznych
interwencji oraz aby omijały go
kontuzje.

Dziewczynki trenujące w Akademii
Milan Sport Pruszków – Julia Milankiewicz i Ola Ruszczyk - zajęły
1. miejsce w finale U8 województwa
mazowieckiego XXII edycji turnieju
„Z podwórka na stadion o puchar
Tymbarku”. Trzeba zaznaczyć, że turniej rozgrywany jest od 16 lat i dotąd

żadna drużyna z powiatu pruszkowskiego nie wygrała na tym poziomie
rozgrywek. Ponadto Julia Milankiewicz została królową strzelczyń
turnieju. Gratulujemy i życzymy kolejnych boiskowych sukcesów!

Kajetany

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
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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.

KS Nadarzyn – tenis stołowy

Podczas rozgrywanych w Radomiu Nieoficjalnych Mistrzostw Polski
w Koszykówce Igor Jankowski, uczeń
klasy VIIB Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, reprezentujący MKS Pruszków, zajął I miejsce. A kilka tygodni
wcześniej Igor został powołany do
kadry narodowej U14. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Zawodnicy KS Nadarzyn zakończyli
sezon na 5. miejscu w rozgrywkach
III ligi Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego. W ostatnim spotkaniu
graliśmy z ULKS Kazanów. Spotkanie
niestety przegraliśmy 1–9. W ligowych
zmaganiach w sumie zdobyliśmy 17
punktów (8 wygranych 1 remis i 7 porażek). W małych grach odnotowaliśmy
89 zwycięstw i 103 porażki. W sezonie
rozegraliśmy wiele dobrych spotkań.
Po ostatnim meczu sezonu rozegraliśmy dla odmiany mecz piłki nożnej,

a potem delektowaliśmy się smaczną
pizzą.
Piotr Napiórkowski
FB Gmina Nadarzyn

Tekst i fot. SP Nadarzyn
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UKS Rusiec III Turniej „Z Victorii do Kadry”
Szczypiorniści i szczypiornistki
UKS Rusiec wzięli udział w 3.
edycji turnieju w Piasecznie.
Tutaj nie liczył się wynik tylko dobra
zabawa i nauka jednoczenie! Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom ze

zdjęciem oraz puchar. Zarówno wśród
chłopców, jak i dziewcząt po każdym
meczu wybierany był najlepszy gracz
– MVP. Najlepszą zawodniczką spotkania u nas była Oliwia Tajak oraz Ewa
Wiergowska, która również otrzymała MVP drużyny w całym turnieju

i została nagrodzona statuetką oraz
piłką. Ten sam turniej, te same emocje
i występ naszych zawodników – MVP
naszej męskiej ekipy został nasz Bruno
Kuch – król prawego skrzydła.
Dziękujemy za zaproszenie KS Victoria Piaseczno.

Wyjazd do Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

UKS – sekcja lekkiej atletyki

Młodzi zawodnicy klubu pojechali
zobaczyć w jakich warunkach trenują i mieszkają najlepsi sportowcy

w Polsce, przygotowując się do ważnych zawodów. Zobaczyliśmy siatkarzy trenujących do mistrzostw
świata i reprezentację Arabii Saudyjskiej w lekkiej atletyce. Pamiętaliśmy
też o treningu, w ramach którego

pobliskim skansenie, bunkrze, parku
linowym i na sztucznym lodowisku
w Tomaszowie Mazowieckim.
Fot i tekst. UKS Rusiec

zaliczyliśmy 15-kilometrowy marszobieg do Konewki. Pracowaliśmy również nad szybkością i ćwiczyliśmy bieg
przez płotki. Graliśmy też w plażową
piłkę siatkową. Byliśmy w kręgielni,
Wiadomości Nadarzyńskie 06 (277) czerwiec 2022
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
Rozpoczął się okres wakacyjny,
czas wyjazdów urlopowych,
zwiększonej liczby niechronionych uczestników ruchu
drogowego – rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów
oraz użytkowników hulajnóg.
Zwolnijmy i bądźmy ostrożni. Brawura, prędkość i przekonanie, że dobra,
letnia pogoda pozwala na szarżowanie na drogach często kończy się
nieszczęściami.
W ostatnim czasie byliśmy zadysponowani do kilku groźnych wypadków na drogach przebiegających
przez teren naszej gminy. Niestety
z ofiarami śmiertelnymi.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby
do wstąpienia w nasze szeregi. Zbiórki
odbywają się w każdą sobotę od godziny 9:00.
Podczas jednej z ostatnich zbiórek
16 młodych adeptów pożarnictwa

zapoznawało się z pracą w aparacie
ochrony dróg oddechowych. Po ćwiczeniach regenerowaliśmy siły wspólnym posiłkiem – pizzą.
W nocy 18 czerwca zostaliśmy zadysponowani do pożaru kamienicy przy
ulicy Komorowskiej w Pruszkowie,

który niestety okazał się tragiczny
w skutkach. Dwie osoby poniosły
śmierć na miejscu. Kolejny poszkodowany został przetransportowany
karetką pogotowia do szpitala, a 33
osoby ewakuowano do bezpiecznego
miejsca. Strażacy z naszej jednostki brali udział w bezpośrednich działaniach
przy gaszeniu
pożaru i ratowaniu ludzi
w środku budynku. W akcji
uczestniczyło
14 zastępów
straży pożarnej, zespoły ratownictwa
medycznego, śmigłowiec LPR, policja,
oraz służby miejskie.
Krzysztof Hamernik
naczelnik OSP Nadarzyn
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