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OGŁOSZENIA:
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca
w godz. 6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna, mile widziane panie. Tel. 512 117 975
Kupię mieszkanie do 60 m2 w Nadarzynie lub
na terenie Gminy Nadarzyn. Tel. 602 291 301,
607 825 013
Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów.
Tel. 604 408 618
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni
pracownika na umowę-zlecenie do świadczenia
usług opiekuńczych. Wymagane prawo jazdy
kat. B. Informacji udziela Kierownik GOPS Pani Grażyna Witkowska, tel.: 22 739 73 20
Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną, Urzut 1200 mkw, tel. 668 224 244
Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie
pomoc fryzjerską. Tel. 606 132 233

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni
pomoc nauczyciela. Telefon 607 615 231
Pałac Rozalin zatrudni na stanowisko PRACOWNIK ZAPLECZA KUCHNI POMOC KUCHENNA. Poszukujemy osoby z gotowością do pracy
w systemie zmianowym i posiadającą aktualną
książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod numer 794 231 900
Pałac Rozalin zatrudni na stanowisko POKOJOWA. Poszukujemy kandydatki z zamiłowaniem do
czystości, dokładności i sumienności.
Tel. 794 231 900
Sprzedam VW pasat combi TDI 1,9 2010 r.
CENA: 2100. Tel. 604 288 252
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943
Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie
pogrzebowym. Tel. 602 120 832; 22 720 33 69

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek,
paneli, renowacja parkietów i schodów.
Tel. 602 828 088

Poszukuje do wynajecia działki ok. 100m2.
Tel. 501-936-339

Poszukuję osoby do sprzątania budynku. Praca
w wymiarze 1/2 etatu w Nadarzynie.
Informacja pod tel. 504 772 293

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej. Balustrady, schody, ogrodzenia.
Tel. 785 063 795

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej Tel. 505 367 915

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka
7): przyjmie ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę (lub podnajmie stanowisko).
Tel. 664 551 498

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem do klienta. Tel. 505 206 369
Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną – 1000
m kw. w Rozalinie – dostęp do mediów.
Tel. 22 729 86 01; 661 160 045; 505 002 003
Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie lakiernika, pomocnika, zbrojarza.
Tel. 603 855 562
Usługi ślusarskie. Balustrady, schody, ogrodzenia.
Tel. 785 063 795
Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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UWAGA KIEROWCY
- budowa S8
W związku z częstymi zmianami organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku DK8 (trasy katowickiej przebiegającej przez teren Gminy Nadarzyn)
zwłaszcza w okolicach węzła Młochów, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Przypominamy również, że postępy prac
oraz wprowadzane zmiany można śledzić na
stronie http://wws8radziejowice-paszkow.pl
2 (227) luty 2018
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MAM DO POKONANIA
WIELE TRUDNOŚCI

Rozmowa z Krzysztofem Brańskim, prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn o sytuacji spółki
i koniecznych zmianach.
2 lutego został Pan prezesem
Przedsiębiorstwa Komunalnego
Nadarzyn. Z jakimi wyzwaniami
na początek musiał się Pan zmierzyć?
Na dobrą sprawę te wyzwania odkrywam do dzisiaj. Ich zakres jest
niezwykle szeroki. Poczynając od
spraw eksploatacyjnych, inwestycyjnych, również pracowniczych. W tej
chwili jednym z największych wyzwań jest Plan Inwestycyjny Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, który nie został stworzony
w samym zakładzie, a w innym ośrodku gminy - tak bym to określił. Z tym
wiążą się duże problemy finansowe.
2 (227) luty 2018

Zatwierdzony plan jest określony na
28 mln zł, przy czym wszystkie koszty jego realizacji ma pokryć Przedsiębiorstwo Komunalne, a jego łączny
obrót wynosi 9 mln zł.
Borykamy się z problemami, ponieważ plan przypada na lata 20172022. W 2017 roku nie ruszył
w ogóle i ten stan nadal się utrzymuje. Powodem tego jest brak skorelowania prac na pozyskanie środków,
a plan zakłada pieniądze z kredytu komercyjnego, dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz
z dotacji unijnych. Prawda jest taka,
że w zeszłym roku WFOŚ odmówił
udzielenia pożyczki ze względu na

późny okres, ponieważ wystąpienie
miało miejsce w październiku. W tym
roku firma, która w imieniu PKN
zajmuje się pozyskiwaniem środków
wniosku jeszcze nie złożyła. Były trzy
oferty banków na udzielenie kredytu. Jedna została zaakceptowana, ale
sam proces pozyskania pieniędzy to
kolejne 2-3 miesiące. Dotacje unijne
to marzenie ściętej głowy. Na dziś nie
ma aktywnych programów. Nie wiadomo, kiedy zostaną stworzone i to
stanowi poważny kłopot dla przedsiębiorstwa w realizacji tych zadań.
W chwili obecnej naradzamy się
wraz z pracownikami, jak mamy
w ogóle ten program ruszyć.
To jest podstawowy problem,
z którego wywodzą się kolejene.
Czy ten plan był przygotowany przy
rozważeniu wszystkich okoliczności?
Dla przykładu, w tym roku powinniśmy rozpocząć wykonanie kanalizacji
w Ruścu, niestety żadna z oczyszczalni, a szczególnie ta wskazana dla
tej inwestycji nie jest przystosowana do odbioru takiej ilości ścieków.
W związku z tym należy zacząć drugi punkt programu i to jest łącznie 7 mln zł w tym i w przyszłym
roku, żeby rozpoczęła się obietnica
poprzedniego zarządu o kanalizacji dla mieszkańców Ruśca - obecnie nie jestemy w stanie jej spełnić.
Ponadto wszystko o czym wspomniałem w żaden sposób nie jest połączone z działalnością Referatu Inwestycji Gminy Nadarzyn. Póki co nie
znalazłem projektu pierwszego etapu
budowy kanalizacji. Nie podjęto projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Młochowie. Praktycznie nikt
w przedsiębiorstwie nie wie jak to ma
wyglądać. Opracowujemy sposób zebrania wszystkich informacji i zastanawiamy się nad ich odniesieniem do
możliwości finansowania. Podejmujemy te wyzwania i będziemy starali się
je realizować w dostępnych granicach.
Mówiło się o konieczności przeprowadzenia audytu w PKN? Czy
procedura wystartowała?
Audyt do tej pory nie rozpoczął się
ze względu na trwający obecnie „gorący okres”. Na dobrą sprawę wszystkie
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firmy audytorskie w pierwszym kwartale roku mają praktycznie 100 proc.
obłożenia. Zwracałem się do kilku
firm. Wszystkie są gotowe podjąć
się zadania, ale najwcześniej w maju.
To nie zmienia planów w kwestii
audytu?
Musimy czekać, ale wiem, że ten moment niechybnie nastąpi. Dodam jeszcze, że mamy problem ze zleceniem
i przyjęciem zobowiązania, ponieważ KRS nie zdążył jeszcze
wprowadzić zmiany w rejestrze
i nie jestem w stanie zlecić audytu. Tego nie jesteśmy w stanie pokonać, sąd rejestrowy tak działa.
Wspominał Pan o problemach
związanych z Planem Finansowym Przedsiębiorstwa Komunalnego, inwestycjami, które powinny być realizowane, ale spółka
prowadzi również bieżącą działalność. Jakie widzi Pan wyzwania
w tym zakresie?
Spółka ma problemy z rozliczaniem swoich usług. Pojawia się kłopot z nieregularnością odczytów, ale
również odczyty następują w dużych
odstępach czasowych. Nie wszyscy
mieszkańcy zostali wyposażeni w wodomiary, więc płacą prognozy, które
nie odpowiadają rzeczywistości. Czynimy starania, aby to się zmieniło. Podejmujemy działania, żeby u każdego
pojawił się wodomierz. Z tym łączy
się również trudność z rozliczaniem
odbioru ścieków, jeżeli te posesje są
przyłączone do kanalizacji. Kolejny
problem stanowi fakt, że pracownicy dokonujący odczytów również
przyjmowali pieniądze. W ten sposób
byli narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. Jesteśmy chyba jedną z niewielu jednostek, która w ten sposób
dokonuje poboru opłat. Powszechną
praktyką jest bezgotówkowy obrót,
wpłata na konto. W tej chwili pracownicy nie pobierają już pieniędzy.
Mało tego, my nie kontrolujemy
usługobiorców pod kątem stosowanej taryfy. Na wielu posesjach
prowadzona jest działalność gospodarcza, a my o tym nie wiemy.
Użytkownicy korzystają z pierwszej taryfy, która jest najtańsza.
Podejmujemy się również wymia-
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ny oprzyrządowania pomiarowego
z odczytem radiowym. Chcemy, aby
odczyty odbywały się regularnie raz
na miesiąc, maksymalnie dwa, a nie
jak dotychczas - nawet raz na rok.
W ten sposób zdarzały się problemy
z egzekucją należności. Po stronie
usługobiorcy pojawiają się wątpliwości, czy w ciągu roku mógł zużyć tyle
wody. Wtedy musimy sprawdzać wodomierze i sprawa ciągnie się kolejne
miesiące. Proces egzekucyjny został
już uruchomiony i będzie intensyfikowany. Zaległości wynoszą około
80 tys. zł na podstawowych usługach
komunalnych. Liczymy, że w ciągu
kilku miesięcy uda się to ściągnąć.
Na tę sumę składają się zaległości
w wysokości 500 zł i większe. Ale są
również inne przypadki. Wśród zaległości jest dużo takich jak 0,15 zł
czy 6,30 zł i te sprawy trwają latami.
Sądzę, że rozwiązaniem tych niedopatrzeń i problemów z zaległościami będzie zmiana wyglądu faktury,
co już poczyniliśmy. Firma dostarczająca oprogramowanie otrzymała
polecenie zmiany zapisów tak, aby
były czytelne. Dotychczas niedopłata nie była jasno przedstawiona, lecz
zamieszczana na kolejnych stronach
dołączonych do faktury. Teraz zmieniamy to w taki sposób, aby klient wiedział jaką należność musi uiści. Wytłuściliśmy odpowiednie pole, żeby
użytkownik nie miał żadnych wątpliwości oraz rosnących zaległości.
Proste rozwiązanie, które zarazem jest
przejrzyste dla klienta - tak chyba należy odbierać zmianę wyglądu faktury.

Skróci to czas pracy i ułatwi realizowanie obowiązków pracownikom,
którzy wątpliwości, co do pewnych
kwestii mieli już wcześniej. Co prawda
zgłaszali je, ale bez efektu. Chodziło
o prosty ruch. Z kierownikiem
działu ekonomicznego zrealizowaliśmy tą sprawę dosłownie w pięć
minut. Już najbliższe faktury powinny ukazać się w czytelnej wersji.
Ile problemów, które wymagały
natychmiastowej interwencji udało się już Panu rozwiązać?
Pojawiają się różne, czasami nietypowe sprawy. Niedawno naprawiliśmy hydrant, który czekał na to
dobrych kilka lat. Nikt nie wiedział
dlaczego. Wystarczyło kilka godzin,
pracownicy pojechali, naprawili
i właściciel posesji był zadowolony.
Inna sytuacja. Jeden z mieszkańców
z nieuzasadnionych powodów miał
odciętą wodę i stan ten trwał kilka
miesięcy! Prosił o uruchomienie zaworu i puszczenie wody. Pojawiały
się skargi, ale bez rezultatów. Wystarczyła chwila i sprawa załatwiona,
a mieszkaniec zadowolony. Kolejna
historia dotyczyła mieszkańców ul.
Komorowskiej w Nadarzynie, którzy
mają problem z wyjechaniem z ulicy
bocznej z powodu wiaty przystankowej. Zajmujemy się sprawą przy
pomocy Referatu Inwestycji. Zgłosiłem już, że wyceniliśmy wszelkie
działania i po akceptacji referatu
będziemy w stanie przesunąć wiatę.
Z kolei w przypadku ul. Zielonej Łąki
wykonawca fatalnie wykonał sieć
2 (227) luty 2018
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wodociągową, zrywając wszystkie
sączki drenarskie. W tej chwili ulica
i jej okolica są zatopione. To jest niedopuszczalne. Obecnie pracownicy
wiedzą, że takie rzeczy nie mają prawa się zdarzyć. Nad tego typu pracami będzie właściwy nadzór i odbiór.
Tego typu działania będą wykonywane w taki sposób, że przez kilkadziesiąt lat nie wystąpią żadne awarie.
Moim zdaniem ogromną bolączką
jest brak podstawowych środków
właściwego zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym, brak instrukcji obiegu dokumentów, brak
procedur. Zakład działa na zasadzie
powiązania na sznurek od snopowiązałki. To generuje postawy niepewności ze strony pracowników
w różnych sytuacjach. Pracownicy
informowali mnie, że zgłaszali różne
sprawy, ale nie było zainteresowania.
Obecnie pracujemy nad tym wraz
z kierowniczką działu ekonomicznego, która przed dwoma laty przygotowała projekt obiegu dokumentów.
Wtedy nikt nawet na niego nie spojrzał, obecnie chcemy go wykorzystać. Procedury, świadomość zakresu
działań wpływa na pewność siebie
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pracownika, który ma poczucie dobrze realizowanych zadań. Niektóre
rzeczy musimy tworzyć od podstaw.
Jaki jest stan infrastruktury, którą
dysponuje PKN?
Jeżeli mówimy o infrastrukturze
sieciowej, wymaga ona modernizacji i zmian. Nie została jednak ujęta
w żadnym planie zmian. Jeśli chodzi
o infrastrukturę gospodarczą, która
jest zapleczem przedsiębiorstwa to
wymaga ona wielu kosztownych inwestycji. Mamy projekt modernizacji
samego zakładu, który jest wyceniony na 7 mln zł, ale nie ma wskazanej
żadnej pomocy. Podstawowy problem polega na tym, że nawet nie
ma miejsca składowania soli i piachu
na okres zimowy, ponieważ wyznaczony na ten cel budynek rozpada
się. Projekt jest już zrobiony, zapewne kilka elementów zostanie z niego wydzielonych. Wystąpiliśmy już
o pozwolenie na budowę, z kolei
projektant ma czas na naniesienie
zmian. Ze względów bezpieczeństwa musimy rozebrać te obiekty
i na przyszłą zimę zoorganizować
miejsce na składowanie materiałów.

Jaki główny cel stawia Pan przed
sobą jako prezes PKN?
Bardzo chciałbym zrealizować
Plan Inwestycyjny. Mam świadomość tego, że jest on wadliwy, ale
będziemy starać się go skorygować.
Nie mam w tej chwili innego celu
jak zabezpieczanie i podnoszenie
komfortu mieszkańców. Mam do
pokonania wiele jednostkowych
problemów o wielkim znaczeniu.
Obecnie trzeba się zastanowić nad
strukturą zatrudnienia, a dokładniej
jej zwiększeniem. Doskwierają nam
braki zatrudnienia w dziale wodociągów i kanalizacji. Pracownik jadący na interwencję bądź konserwację
studzienki powinien być odpowiednio asekurowany przy pracy, a teraz
tak się nie dzieje. Obecnie pracownik
jest zdany na siebie samego. Wszystkie działania muszą być realizowane
w warunkach bezpieczeństwa. Nie
da się ukryć, że jest mnóstwo takich zadań, którymi należy się zająć.
Pokonujemy te drobiazgi i myślę,
że dojdziemy do tego, że struktura
przedsiębiorstwa będzie wyglądała
należycie.
Dziękuję za rozmowę.
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SPRAWY BIEŻĄCE

Gmina Nadarzyn interweniuje w sprawie
przebiegu Paszkowianki
Budowa tzw. Paszkowianki jest
jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, która
ściśle związana jest z naszą gminą.
Z inwestycyjnego punktu widzenia,
a także z racji potrzeb społecznych
konieczne jest usprawnienie układu komunikacyjnego. Pierwotnie
odcinek Paszkowianki na terenie
Gminy Nadarzyn miał przebiegać
od trasy katowickiej (na wysokości
węzła Paszków) w kierunku Wolicy (dawniej Paszków) do drogi 719.
W planie rozwoju sieci drogowej
dróg wojewódzkich na lata 20162026 wspomniany odcinek nie został uwzględniony. Łącznikiem trasy
katowickiej z drogą 719 w Pruszkowie ma być droga nr 720 (ulica
Błońska).
„Zastosowanie takiego rozwiązania
jest jednak kompletnie niezrozumiałe. Trzeba zauważyć, że przebieg
Paszkowianki został uwzględniony

we wszystkich aktach planowania
przestrzennego na obszarze Gminy Nadarzyn. Od lat utrzymywano
w rezerwie tereny pod tę inwestycję”
- podkreśla Dariusz Nowak, Komisarz Gminy Nadarzyn.
Władze Gminy Nadarzyn podjęły
interwencję w sprawie nowego przebiegu odcinka łączącego trasę katowicką z drogą 719. „Skierowałem
w tej sprawie pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik. Uważam, że tej sprawy
nie można tak zostawić. Chodzi
o dobro mieszkańców Gminy i jej
przyszłość. Paszkowianka to istotna inwestycja, która nam wszystkim
będzie służyła przez lata. Wręcz
konieczne jest, aby konsekwentnie realizować inwestycję, zgodnie
z wcześniejszymi założeniami - dodaje Dariusz Nowak.

Rozbudowa kanalizacji w naszej gminie

W piątek 23 lutego br. miało miejsce spotkanie komisarza gminy
Nadarzyn – Dariusza Nowaka wraz
z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Markiem Ryszką,
w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji gminy Nadarzyn. Oprócz obietnicy finansowego wsparcia pochodzącego ze środków WFOŚiGW,
która padła z ust prezesa Ryszki,
podpisany został także aneks do
umowy na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy
pasa drogowego krajowej 8.

LGD - szkolenie dla organizacji pozarządowych

W czwartek 22 lutego br. w sali
konferencyjnej UG Nadarzyn miało miejsce szkolenie dla organizacji pozarządowych zoorganizowane przez stowarzyszenie LGD
Nadarzyn - Raszyn - Michałowice.
Uczestnicy spotkania mogli uzyskać
wiele cennych informacji dotyczących pozyskania środków z programu LEADER, czyli inicjatywy
wspólnotowej pomocy bezzwrotnej
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z Unii Europejskiej.
Dofinansowanie
przeznaczone jest
dla współpracujących ze sobą lokalnie
partnerów. Można
otrzymać pieniądze
na różne cele zdefiniowane w Strategii
LGD. Beneficjenci
uczestniczący
w programie otrzymują pomoc w wyniku zgłaszania
przez nich projektów rozwoju na
obszarach wiejskich. Inicjatywę
Wspólnotową LEADER+ stworzono i zastosowano na początku jako
eksperyment, który szybko znalazł
mnóstwo zwolenników i wyzwolił potencjał w mieszkańcach wsi,
w całej Europie.
Na szkoleniu poruszony został
również temat Lokalnej Strategii

Rozwoju na lata 2014-2020 LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
oraz dotacji, które będą dostępne w ramach jej wdrażania. Do 1
marca br. organizacje pozarządąwe
z gmin tworzących LGD mogły
zgłaszać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia
nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich
współpracę, w tym przedsięwzięcia
innowacyjne wskazane w Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2023.
Limit środków na ten cel wynosił
510 000,00 zł.

2 (227) luty 2018
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INWESTYCJE

Budowa ścieżek rowerowych

Trwa budowa ścieżek rowerowych
odcinek Rozalin, Młochów, Rusiec,
Kajetany, (obecnie prace na ul. Mazowieckiej/Młochowska w Młochowie, ul. Klonowa w Kajetanach)
zostały wstrzymane ze względu na
niekorzystne warunki pogodowe.
Wykonawca przystąpi do układania
nawierzchni bitumicznej, gdy poprawią się warunki.
Trwa przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 5798 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek
A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B:
Al. Kasztanowa ul. Osiedlowa, ul.

Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej w Ruścu) oraz
wyznaczeniem ścieżki rowerowej o
długości 697,9 m poprzez zmianę
stałej organizacji ruchu na terenie
parku w Młochowie-odcinek 5A1.
Zakończenie inwestycji planowane
jest na 30.03.2018 r.
Trwa przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych o
łącznej długości 3032,9 m w zakresie
budowy ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec, Kajetany (od ul. Głównej w
Ruścu, ul. Agrestowa, ul. Radarowa,
ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót przebudowy drogi S8 w
Kajetanach). Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.03.2018 r.
Jezli chodzi o budowę ścieżek rowerowych odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, Kajetany -Walendów obecnie trwają prace na ul. Pruszkowskiej
w Strzeniówce - ułożono podłużnice stalowe i wykonano nawierzchnię
kładki.
Trwa przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych

o łącznej długości 4984,83 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Strzeniówka, Nadarzyn (odcinek
A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, odcinek
B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska do granicy robót przebudowy
drogi S8) oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 919,95 m
poprzez zmianę stałej organizacji
ruchu na terenie centrum Nadarzyna-odcinek 5A2. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.03.2018 r.
Ponadto prowadzona jest przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5315,30 m
w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany - Walendów (ul.
Brzozowa, ul. Nad Utratą, droga
gminna bez nazwy do ul. Ludowej
w m. Marysin przy granicy z Gminą
Lesznowola). Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.03.2018 r.
Referat Inwestycji

Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym
dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

PROJEKT „OZE W GMINIE NADARZYN”
Informujemy mieszkańców uczestniczących w projekcie „OZE w Gminie Nadarzyn”, że rozpoczął się etap
realizacji projektu. Na teren gminy Wykonawca - firma Sanito wprowadziła kilka ekip, które rozpoczęły instalację
urządzeń w budynkach mieszkańców. W pierwszej kolejności są instalowane panele fotowoltaiczne 3kW i 5kW
oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Przedstawiciele Wykonawcy będą się z Państwem kontaktować
w celu umówienia instalacji.
Pompy do centralnego ogrzewania i ciepłej wody będą montowane dopiero wtedy gdy temperatura dobowa nie
będzie spadała poniżej 5 stopni. Wynika to z tego, że mieszkańcy będą musieli mieć odłączone na kilka godzin
ogrzewanie budynków oraz ze względu na wymagania techniczne pomp.
Instalacje wykonane przez ekipy są kontrolowane przez zespół inspektora nadzoru.
Projekt nr RPMA.04.01.00-14-6932/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.
2 (227) luty 2018
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Budowa kanalizacji II etap w Wolicy

....Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Wolica - II etap dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki
w kwocie 2.692.466,00 zł, słownie złotych: dwa miliony sześćset
dziewięćdziesiąt dwa tysiące czte-

rysta sześćdziesiąt sześć złotych.
Inwestycja zrealizowana w 60%
zaangażowania finansowego. Do
wykonania pozostały: kolektor
w ul. Długiej i ul. Sękocińskiej oraz
odtworzenie nawierzchni drogowych w obszarach zainwestowania
wykonanych kolektorów. /Obecnie
prace zostay wstrzymane ze względu na złe warunki atmosferyczne./
Zakończenie tej inwestycji planowane jest na 30.05.2018 r.

Drogi
- remonty cząstkowe dróg gminnych (ubytki uzupełniane są na
bieżąco na podstawie zgłoszeń).
- przebudowa drogi w zakresie
budowy nakładki bitumicznej
ul. Kozaków Szamoty, Pastelowa
Wolica (umowy zostały podpisane, termin realizacji 31.05. br.).
- podpisano umowę z wykonawcą na dostawę tłucznia kamiennego i betonowego

Budowa kanalizacji w Nadarzynie ul. Babiego Lata,
Tulipanowa, Szyszkowa i Żółwińska
Inwestycja zrealizowana w ok. 40% zaangażowania finansowego. Realizowany jest kolektor w ul.
Babiego Lata oraz ul. Tulipanowej. Gdy poprawią się warunki pogodowe rozpocznie się realizacja kolektora w ul. Żółwińskiej i Szyszkowej.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.04.2018 r. - Projekt „Rozbudowa istniejącej
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 z dnia 31 maja 2017 roku.

Rozbudowa szkół podstawowych

W trakcie rozbudowy znajdują
się trzy placówki oświatowe na
terenie Gminy Nadarzyn:
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• Szkoła Podstawowa w Kostowcu:
tu powstaje sala gimnastyczna wraz
z zapleczem. Watość inwestycji po-

nad 1,6 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.06. br.
• Szkoła Podstawowa w Nadarzynie:
Wartość inwestcji ponad 3,5 mln
zł. W ramach inwestycji, w powstającym skrzydle mieścić się będzie
m.in. stołówka oraz świetlica. Zrealizowano roboty murowe ścian
parteru oraz strop nad częścią hallu i zaplecza sanitarnego.W chwili obecnej realizowane są roboty
zbrojeniowe elementów konstrukcyjnych w poziomie stropu nad częścią kuchenną
Zakończenie rozbudowy planowane jest na 29.06.2018 r.
• Szkoła Podstawowa w Młochowie. Zrealizowano roboty murowe
ścian parteru. Zakończenie inwestyReferat Inwestycji
2 (227) luty 2018
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OŚWIATA

„Przybyli ułani pod okienko…”

- lekcja patriotyzmu w Oddziałach Przedszkolnych

Przedszkolaki z Ruśca wraz z Komendant Straży Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów /fot. archiwum SP Rusiec/
„Patriotyzm”, niezwykle ważne pojęcie… tego doświadczają i uczą się
dzieci już w wieku przedszkolnym.
Wyraża się on w przywiązaniu do
swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej,
do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy
ją tworzyli. Patriotyzm to troska
o dobro swego kraju, stałe dążenie
do pomnażania tego, co stworzyły

poprzednie pokolenia, to gotowość
służenia swej Ojczyźnie. Cele wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej.
Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości
do małej i wielkiej Ojczyzny przez
ugruntowanie poczucia tożsamości
regionalnej, narodowej, europej-

skiej, szczególnie teraz, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania
niepodległości.
28 stycznia 2018 roku w budzeniu
patriotyzmu pomógł nam Pan Waldemar Kuźniar - Komendant Straży
Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20
Pułku Ułanów, a prywatnie dziadek
Hani Bober, przedszkolaka z grupy
„Leśne Skrzaty”, który odwiedził
Oddział Przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Ruścu .
To jego hobby, które realizuje już
od wielu lat. Pan Waldemar opowiedział wszystkim grupom o swoich
zainteresowaniach, zaprezentował
strój oraz sprzęt ułana. Dzieci dowiedziały się między innymi czym
jest lanca oraz czako. Szczególnym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się strój, w jaki ubrany był ten
niezwykły gość. Nasze przedszkolaki z niecierpliwością czekały na
swoją kolej, aby usiąść na siodle,
przymierzyć czapkę ułańską i zrobić
zdjęcie z szablą lub trzymając lancę.
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy
ponownie.
Dorota Sokołowska,
Paulina Rupniewska
SP Rusiec

I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci w wieku przedszkolnym
zorganizowany w Szkole Podstawowej w Ruścu

31 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Ruścu odbył się I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla
dzieci w wieku przedszkolnym pod
hasłem „W Betlejemskiej szopie...”.
Celem konkursu było popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych, kształtowanie wrażliwości
na piękno polskich kolęd i pastorałek oraz rozwijanie umiejętności
wokalnych dzieci.
Konkurs podzielony został na dwie
kategorie wiekowe 3 i 4 - latki oraz 5
i 6 - latki. W konkursie wzięło udział
6 placówek z gminy Nadarzyn: Pu2 (227) luty 2018

bliczne Przedszkole w Nadarzynie,
Publiczne Przedszkole w Młochowie, Publiczne Przedszkole
w Wolicy, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu, Niepubliczne Przedszkole „Jupik” z Nadarzyna oraz Oddziały
Przedszkolne Szkoły Podstawowej
w Ruścu.
Organizatorzy, jury, opiekunowie
i sami występujący byli pod wrażeniem poziomu, jaki zaprezentowali
uczestnicy konkursu. Nie udało się
też nie zauważyć pięknej scenografii
przygotowanej i wykonanej przez

pracowników naszej placówki, która
świetnie komponowała się z poziomem wokalnym wykonawców, jak
też współtworzyła wyśmienity, świąteczny nastrój.
W skład jury weszli przedstawiciele każdej placówki biorącej udział
w konkursie. Oceniając występy
dzieci jury brało pod uwagę następujące kryteria: dobór utworu, znajomość tekstu i melodii, czystość
i poprawność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Po długich naradach postanowiono przyznać następujące miejsca oraz wyróżnienia:
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Uczestnicy I gminnego konkursu Kolęd i Pastorałek /fot. archiwum SP Rusiec/
W kategorii 3, 4-latków:
I miejsce – Hanna Sokołowska
w utworze „Świeć gwiazdeczko”
II miejsce – Iga Świętochowska i Małgorzata Zaborowska w utworze „Hojka, hojka”
III miejsce – Hanna Bober
w utworze „Gdy Śliczna Panna”
Wyróżnienie – Filip Jaworski
w utworze „Przybieżeli do Betlejem”
W kategorii 5, 6 - latków:
I miejsce – Zuzanna i Liliana Sójka w utworze „Nie płacz Jezu”
II miejsce – Krzysztof Tupikowski w utworze „Karawana”
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III miejsce – Maria Ruszczyk
w utworze „Przylecieli aniołowie”
Wyróżnienie – Maks Kopała i Zosia Talarek w utworze ”Pastorałka dla Mikołaja”, Ilona Kryszczuk
w utworze „Lulajże Jezuniu”
Wszystkie dzieci pięknie zaśpiewały, kończąc tym samym okres Bożego Narodzenia, a po występach
otrzymały z rąk Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ruścu - Marka Dołęgi pamiątkowe dyplomy i upominki, a każda z placówek symboliczną
statuetkę.
Nie ma nic piękniejszego niż naj-

młodsi tak pięknie wykonujący polskie kolędy i pastorałki, łzy kręciły
się w oczach wielu oglądających występy.

Wszystkim uczestnikom
spotkania serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w przyszłym roku.
Organizatorki konkursu:
Dorota Sokołowska,
Beata Dziewulska,
Justyna Wyłupek
z SP Rusiec

2 (227) luty 2018
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Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej w Ruścu

W dniu 1 marca br. Pierwsza
Dama – Agata Kornhauser-Duda
zawitała do Szkoły Podstawowej
w Ruścu. Panią Prezydentową powitali wszyscy uczniowie i nauczyciele rusieckiej podstawówki na czele
z dyrektorem – Markiem Dołęgą,
wicedyrektor – Agnieszką Blat, wicedyrektor – Agnieszką Sobczyńską
oraz Komisarzem Gminy Nadarzyn
– Dariuszem Nowakiem.
Podczas aktywnej wizyty małżonka
Prezydenta RP miała okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji języka
polskiego, która odbyła się na scenie
szkolnej auli. Siódmoklasiści odegrali wybrane fragmenty pochodzące z komedii A. Fredry „Zemsta”.
Za sprawą niesztampowych zajęć
teatralnym młodzież w przystępny
sposób zapoznaje i oswaja dzieła literackie.
Agata Kornhauser-Duda odwiedziła także uczniów w ich salach
lekcyjnych. Razem z uczniami klasy
trzeciej stworzyła zarys własnej bajki. Pani Prezydentowa rozmawiała
z dziećmi o istocie czytania książek,
pytała maluchy o ulubione czytanki
i zachęcała do poznawania nowych
historii - polecając dwie pozycje serie o „Przygodach Mokołajka” oraz
„Bandzie Michaszka”. Podkreślała,
iż za pośrednictwem lektury można
zagłębić się w niezwykły świat stworzony przez pisarza, oderwać na
chwilę od trosk dnia codziennego.
2 (227) luty 2018

Kolejno Agata Kornhauser-Duda spotkała się z przedszkolakami, którzy pochwalili się swoimi
dokonaniami w sferze naukowej.
Uwielbiające eksperymenty dzieci
z dumą zaprezentowały wędrującą
wodę, wulkan oraz cukierkową tęczę.
Mauchy chętnie rozmawiały z Panią Prezydentową o swoich przedszkolnych i szkolnych sprawach.
Podczas krótkich konwersacji okazało się, iż znaczna część najmłodszych uczniów w przyszłości chce
zostać policjantami, youtuberami
oraz piosenkarzami. Dzieci chętnie
śpiewały piosenki, których nauczyły się w ostatnim czasie
i wspólnie z małżonką
Prezydenta recytowały
wierszyki.
Agata Kornhauser-Duda, wieloletnia germanistka z przyjemnością
wzięła udział w zajęciach
języka niemieckiego - w
charakterze gościa specjalnego. Młodzież ćwicząc umiejętność zadawania pytań z użyciem form
grzecznościowych, rozmawiała z Panią Prezydentową o swoim napiętym harmonogramie dnia
oraz o codziennych
obowiązkach.
Pierwsza Dama opowiedziała
m.in. o planach na week-

end, zdradziła także gdzie i kiedy
nauczyła się języka niemieckiego.
Sama zachęcała uczniów do odwagi
w zadawaniu pytań i nieprzejmowania się popełnianymi błędami. Warto
zaznaczyć, iż Pierwszej Damie bardzo przypadł do gustu prezent jakim
została obdarowana przez dzięwczęta z klasy siódmej - własnoręcznie
wykonany naszyjnik.
Na zakończenie Pani Prezydentowa zawitała do szkolnej biblioteki,
gdzie dołączyła do uczniów z grupy
wczesnoszkolnej. Dzieci zaśpiewały
kanon Panie Janie w języku polskim
oraz greckim – który nawiązywał do
tematyki cyklu spotkań bibliotecznych – mitologii. Uczniowie opowiadali o swoich ulubionych bogach
i herosach, o ich atrybutach i cechach charakterystycznych. Małżonka Prezydenta przeczytała dzieciom
fragmenty mitu „Bellerofont i Pegaz”. Na prośbę uczniów dokonała
wpisu do księgi pamiątkowej szkoły.
Pani Prezydentowa nie ukrywała
uznania dla różnorodności w realizowanych przez szkołę projektach,
doceniła ogromne zaangażowanie
i poświęcenie nauczycieli w rozwijaniu młodych umysłów. Co więcej
zaprosiła młodzież na reewizytę do
Pałacu Prezydenckiego.

11

Wiadomości Nadarzyńskie

BEZPIECZEŃSTWO

Komisariat Policji
w Nadarzynie

05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 13
telefon dyżurny czynny do godz. 20.00
(22) 729-81-77, (22) 60-46-875; fax (22) 60-46-876
Kierownictwo Komisariatu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy

poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00.

W godz. 20.00-8.00
prosimy o kontakt z jednostką nadrzędną
Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie
/05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 8/
tel. (22) 758 60 81 do 85
lub (22) 60 46 213, fax (22)
60 46 207
Seniorze! Nie przekazuj pieniędzy obcym!
Policja
cały
czas uwrażliwia
osoby starsze
na telefony od
obcych, którzy
podają się za
wnuczka bądź
funkcjonariusza.
Ostrzegajmy nasze babcie i dziadków przed niebezpieczeństwem.
Oszuści stosują wiele metod, aby
wyłudzić pieniądze od seniorów.
Świadomość osób starszych związana z zagrożeniem wyłudzenia jest
coraz większa, ale problem nadal
istnieje. Nie da się ukryć, że telefon
od wnuczka mającego kłopoty poruszy każdą babcię. Oszuści działają
sprytnie. Nie znają imienia wnuczka,
więc przy kontakcie telefonicznym
używają formuły „Babciu poznajesz
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NASI DZIELNICOWI:
Rejon służbowy nr 17 obejmuje miejscowości: Nadarzyn. Dzielnicowy
- sierż.szt. Rafał Bogdanowicz, tel. kom. 600-997-482/ w związku z
długotrwałym zwolnieniem lekarskim rejon służbowy nr 17 w zastępstwie
przejmuje - mł.asp. Małgorzata Nowak/
Rejon służbowy nr 18 obejmuje miejscowości: Bieliny, Kostowiec, Krakowiany, Młochów, Parole, Rozalin, Stara Wieś, Urzut, Wola Krakowiańska
Dzielnicowy – mł.asp. Marcin Deka, tel. kom. 600-997-483
Rejon służbowy nr 19 obejmuje miejscowości: Kajetany, Paszków, Rusiec,
Strzeniówka, Szamoty, Walendów, Wolica. Dzielnicowy – mł.asp. Małgorzata Nowak, tel. kom. 600-997-468
mnie”. Nieświadoma kobieta podaje
imię, jest przekonana, że rozmawia z
wnukiem, który opowiada jej przejmującą historię o kłopotach finansowych i konieczności ich natychmiastowego uregulowania. Ale… Z
jakichś powodów rzekomy „wnuczek”, nie może odebrać pieniędzy
osobiście i wysyła „kolegę”. Ten zjawia się na miejscu i odbiera gotówkę. Zdarza się, że wykonuje telefon
do „wnuczka”, aby uwiarygodnić
całą sytuację.
Telefon do dziadków o wypadku
wnuka bądź poważnej chorobie jest
dla nich prawdziwym szokiem. To
kolejna z metod, którą wykorzystują
oszuści. Rozmówca informuje babcię lub dziadka, że natychmiast potrzebna jest określona kwota. Jeśli
seniorzy jej nie posiadają w domu,
radzi udać się do banku bądź wziąć
kredyt. Po zakończeniu rozmowy,
telefon dzwoni po raz drugi. Roz-

mówca podaje się za funkcjonariusza policji i informuje, że seniorzy
mogli stać się ofiarami wyłudzenia.
Oferuje przy tym współpracę, aby
złapać oszusta na gorącym uczynku.
Rzekomy „funkcjonariusz” zapewnia, że po akcji pieniądze zostaną
zwrócone seniorom, ale tak się nie
dzieje...
Na pozór wydaje się, że metody
działania oszustów są powszechnie
znane. Jednak po wpływem emocji wszystko jest możliwe. Dlatego
policja podejmuje szereg działań
informacyjnych. Warto również,
aby najbliżsi przekazywali babciom
i dziadkom niezbędną wiedzę.
Warto również pamiętać, że policja
telefonicznie nie informuje o prowadzonej akcji. Nie prosi również
o przekazanie pieniędzy bądź pozostawienie ich w konkretnym miejscu.
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Tajemnicze telefony od osób podających się za krewnych czy policjantów do ludzi starszych z prośbą
o pożyczenie pieniędzy, to już klasyczna metoda wyłudzeń stosowana
przez oszustów. Wprawdzie wielu
seniorów nie daje się oszukać, jednak problem wciąż dotyczy znacznej ich części. Kłopotów pozwoli
uniknąć również niewpuszczanie do
mieszkania osób obcych. Wszelkie
niespodziewane wizyty administratorów, hydraulików, gazowników,
pracowników socjalnych i innych da
się samemu zweryfikować dzwoniąc
do konkretnej instytucji.Warto przy
okazji spotkań w gronie rodziny
poruszyć ten temat i ostrzec najbliższych, jak mogą uchronić się przed
oszustami.
Telefon od krewnego z prośbą
o szybką pomoc finansową z powodu np. nagłej choroby czy jakiegoś
wypadku. Rozmówca informuje, że
ważne jest szybkie działanie, a jeśli
senior nie ma gotówki w domu, to
może ją wypłacić z banku, a nawet
zaciągnąć kredyt. Po zakończeniu
rozmowy telefon dzwoni raz jeszcze. Tym razem dzwoniący podaje
się za funkcjonariusza Policji lub
Centralnego Biura Śledczego Policji. Informuje, że senior mógł stać
się właśnie ofiarą wyłudzenia, ale na
szczęście policja obserwuje oszusta
i może zatrzymać go na gorącym
uczynku. „Funkcjonariusz” przekonuje, że potrzebna będzie wzajemna współpraca. Chodzi o przekazanie pieniędzy, które zostaną
wykorzystane do przygotowania
fikcyjnej prowokacji. Dodatkowo
zapewnia, że po całej akcji pieniądze zostaną zwrócone. Niestety
część seniorów będąc przekonana,
że pomaga Policji przekazuje pieniądze oszustom. - Oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta CBŚ” są nam znane. Ścigamy
i zatrzymujemy osoby zajmujące się tym procederem. Ważna
jest
jednak
profilaktyka
i zapobieganie. Od kilku lat bardzo dużo mówimy o tym problemie,
przygotowujemy
spoty
telewizyjne,
zamieszczamy
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informacje w Internecie, spotykamy się z osobami starszymi
w trakcie debat społecznych,
w klubach seniorów, radach osiedli
czy podczas codziennej służby (np.
dzielnicowi w trakcie obchodu rejonu). Mówimy też o tym ludziom
młodym, tym prawdziwym wnukom,
aby rozmawiali z seniorami. Współpracujemy z wszelkimi możliwymi
podmiotami: prasa, radio, telewizja,
ośrodki pomocy społecznej, banki,
spółdzielnie mieszkaniowe, a także
z kościołem. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie możemy ostrzec
przed tego rodzaju oszustwami mówi Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Policji.
Przestępcy nie próżnują i szukają
innych, coraz to nowszych sposobów na zdobycie pieniędzy. Jak nie
paść ofiarą oszustwa i co powinno
budzić niepokój?Przede wszystkim
należy przyjąć prostą zasadę: nigdy
nie wolno przekazywać pieniędzy
osobom obcym! Nie ma znaczenia
za kogo się podają. Nawet jeśli pokażą policyjną legitymację! Policja nigdy nie prosi obywateli o pieniądze!
Nawet podpisanie jakiegoś pokwitowania na niewiele się zda. Oszuści są
na to przygotowani i posługują się
fałszywymi danymi.
Druga zasada to należy weryfikować
informacje. Po zakończeniu rozmowy należy samemu skontaktować się
z wnukiem, z kuzynem i zapytać o co
chodzi. O sprawie powiadomić policję, przy czym należy najpierw rozłączyć połączenie, a następnie samemu zadzwonić pod nr 997 lub 112.
Oszuści stosują tutaj pewien trick.
Proszą seniora żeby się nie rozłączał
i wybrał na klawiaturze telefonu nr
policji, a następnie oddają słuchawkę swojemu kompanowi. Senior
jest przekonany, że zadzwonił na
policję, gdy tymczasem połączenie
nie zostało przerwane i druga odzywająca się w słuchawce osoba to
wspólnik przestępcy. Trzecia rzecz,
która pozwoli uniknąć kłopotów, to
niewpuszczanie do mieszkania osób
obcych. Wszelkie niespodziewane
wizyty administratorów, hydraulików, gazowników, pracowników

socjalnych i innych da się samemu
zweryfikować dzwoniąc do konkretnej instytucji. Dobrze jest przyjąć
zasadę, by w trakcie wszelkich takich kontroli technicznych itp., mieć
wsparcie kogoś młodszego: syna,
córki, zięcia, wnuka. Poza sytuacjami nagłymi jak np. woda kapiąca
z sufitu, wszelkie kontrole i przeglądy mogą poczekać. Można umówić
się na inny termin, w którym senior
nie będzie sam.
Dzięki nagłaśnianiu przypadków
wyłudzeń w mediach osoby starsze są coraz bardziej świadome
ewentualnych zagrożeń. Dodatkowo współpraca banków z policją
i szkolenia pracowników sprawiają, że udaje im się kilkanaście razy
w roku udaremnić takie oszustwa.
Warto jednak pamiętać, że w takich
przypadkach zawsze potrzebna jest
współpraca pomiędzy klientem
a doradcą – nie bójmy się mówić
o swoich wątpliwościach i bądźmy
wyrozumiali, gdy pracownik dopytuje o cel pożyczki czy powód nagłej
wypłaty dużej sumy pieniędzy. Wynika to najczęściej z chęci sprawdzenia, czy klient nie padł właśnie ofiarą
przestępców – mówi Monika Poncyliusz, rzecznik klienta w PKO Banku
Polskim.
Jak nie dać się oszukać ”fałszywemu” wnuczkowi czy policjantowi?
- po odebraniu telefonu nie należy
wpadać w panikę, spróbować opanować emocje i nie działać pod presją czasu,
- zapiszmy dane telefonującej osoby
(przynajmniej imię i nazwisko) i zapytajmy kim dzwoniący jest dla naszego krewnego,
- po zakończeniu rozmowy najlepiej
zadzwonić do kogoś bliskiego i koniecznie opowiedzieć o całym zdarzeniu,
- w żadnym wypadku nie przekazujmy pieniędzy nieznajomemu ani
nie róbmy przelewu na jego konto,
- nigdy nie bierzmy kredytu pod
wpływem nacisku osób trzecich.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej powiadomić Policję telefonując pod numer
2 (227) luty 2018
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997 lub 112.
PAMIĘTAJMY!
1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
2. Policja nigdy nie poprosi Cię
o przekazanie komuś pieniędzy,
przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!
Policjanci apelują: nie wyrzucajcie

swoich pieniędzy do kosza na śmieci, bo tak każe wam rzekomy policjant!
Przestępcy wmawiają, że nasze
oszczędności w banku są w niebezpieczeństwie i koniecznie musimy je
wypłacić, aby przekazać do zabezpieczenia policjantowi. To kłamstwo nie dajmy się zwieść!

Źródło: http://kpppruszkow.policja.
waw.pl/ppr/aktualnosci/76726,Oszusciwciaz-zagrazaja-bezpieczenstwu-naszychdziadkow.html

Rubrykę redaguje
- kom. Mariusz Jarmołkowicz
Zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Nadarzynie

12 marca zostanie ogłoszony wyrok w sprawie byłego zastępcy wójta gminy Nadarzyn
W czwartek 1 marca br. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, odbyła się rozprawa sądowa byłego zastępcy wójta gminy Nadarzyn
Tomasza M. oskarżonego o to, że 3 sierpnia 2016 r. poruszał się
pojazdem pod wpływem alkoholu. Oskarżony miał we krwi 3,18
promila alkoholu.
Na sprawie pojawił się świadek, który zeznał, że tego samego dnia
kiedy miało miejsce zdarzenie brał udział w spotkaniu towarzyskim
w restaurcji „Karpik”, gdzie spożywał alkohol. Świadek potwierdził, że widział, jak oskarżony pije alkohol. Powiedział również, że
widział jak Tomasz M. pił ze szklanki, ale nie wie co znajdowało się
w środku.
Po zakończeniu składania zeznań przez świadka głos zabrał
obrońca, który chciał wnieść dowód w postaci opinii biegłego.
Ta miała dotyczyć zarejestrowanego przez monitoring zdarzenia.
Sędzia nie dopuściła opinii argumentując to tym, że nie wnosi nic
do sprawy. W mowie końcowej obrońca wniósł o uniewinnienie
oskarżonego. Po wysłuchaniu Sędzia zarządził, że wyrok w tej
sprawie ogłosi 12 marca 2018 r.
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01.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do załączonej czujki pożarowej w Parolach. Na miejscu
obecne OSP Młochów. Po sprawdzeniu nie stwierdzono zagrożenia. Działania podjęte w godzinach porannych. Kilka godzin później zostaliśmy zadysponowani do dachowania samochodu osobowego przy trasie katowickiej
w Nadarzynie. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wyciagnięcie samochodu
z rowu. Na miejscu obecne dwa zastępy PSP Pruszków, Policja Raszyn.

03.01.2018 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków potrącenia przez samochód
osobowy rowerzysty. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miejscu
obecna Policja WRD Pruszków, Pogotowie Ratunkowe. Działania podjęte w godzinach popołudniowych.
04.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do zalanej posesji oraz drogi na ulicy Wiśniowej
w Nadarzynie. Bez działań. Na miejscu obecni przedstawiciele zakładu usług komunalnych Nadarzyn.
Działania prowadzone w południe.
Wieczorna porą zostaliśmy zadysponowani do kolizji trzech aut osobowych na trasie katowickiej przy
zjeździe na ulicę Komorowską.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
uprzątnięcie jezdni. Na miejscu
obecna Policja WRD Pruszków.
08.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do dachowania
samochodu osobowego w Kostowcu. Bez działań ratowniczych. Na
miejscu obecne dwa zastępy PSP
Pruszków, OSP Młochów, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja WRD
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Pruszków. Działania prowadzone
w godzinach wczesno porannych
09.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do dachowania
samochodu osobowego w Kostowcu. Po sprawdzeniu trasy nie
zlokalizowano zdarzenia. W działaniach brały udział dwa zastępy
PSP Pruszków oraz pogotowie
ratunkowe. Działania prowadzone
w godzinach nocnych.
13.01.2018 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków wypadku drogowego z udziałem dwóch aut osobowych w Kostowcu. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej. Na miejscu obecne Pogotowie
Ratunkowe Otrębusy, Policja WRD
Pruszków. Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych.
14.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do dachowania
samochodu osobowego na trasie
katowickiej w Urzucie. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, neutralizacja plamy ropopochodnej. Na
miejscu obecne PSP Pruszków,

Policja WRD Pruszków, Pogotowie Ratunkowe Otrębusy. Działania
prowadzone w godzinach popołudniowych.
17.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia
skutków wypadku samochodu ciężarowego na ulicy Warszawskiej
w Nadarzynie. Dowóz Sorbentu
w celu neutralizacji plamy ropopochodnej, zabezpieczenie miejsca
zdarzenia. Na miejscu trzy zastępy
PSP Pruszków, trzy zastępy JRG
10 z Warszawy, Policja Nadarzyn.
Działania prowadzone w godzinach
nocnych.
21.01.2018 r.
Wyjazd zastępu do pożaru kontenera na odpady przy ulicy Błońskiej. Podanie jednego prądu wody,
przelanie pogorzeliska. Działania
prowadzone w godzinach popołudniowych.
27.01.2018 r.
Udział zastępu w gaszeniu pożaru sadzy w kominie w miejscowości
Rusiec. Przeczyszczenie przewodu
kominowego i sprawdzenie kamerą
termowizyjną. Na miejscu obecne
OSP Młochów. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
28.01.2018 r.
Udział zastępu w gaszeniu pożaru
poddasza w Strzeniówce. Zasilenie
PSP, przelanie poddasza w celu lokalizacji zarzewi ognia. Na miejscu
obecne trzy zastępy PSP Pruszków,
OSP Nowa Wieś, Policja Nadarzyn
oraz Brwinów. Działania prowadzone w godzinach porannych do południa.
dh Krzysztof Hamernik
- Naczelnik OSP Nadarzyn
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WAŻNE TELEFONY
Policja
997
KP Nadarzyn
22 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków: 22 758
60 81 (do 85)
Straż Pożarna
998
Straż Pożarna Pruszków
22 758 62 52; 22 758 77 01
OSP Nadarzyn
22 729 81 83
OSP Młochów
22 729 91 99
Straż Gminna
22 720 08 67
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warszawa Oddział
Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie energetyczne Konstancin Jeziornna
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe
999
Pruszków
22 755 52 22

Obronnych, Wojskowych oraz
Ochrony Informacji Niejawnych
w. 197
Samodzielne Stanowisko ds.
Audytu w. 195
Wydział Komunikacji - filia
w Nadarzynie 22 739 73 44 w. 171
Biuro Rady Gminy
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:
Dowody Osobiste
22 729 89 14
Ewidencja Ludności 22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
22 729 81 73 w. 183 - 187
Fax 22 729 81 73
Świadczenia Rodzinne
22 739 97 07

Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
Młochów
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
22 356 03 01 (03)

Przedsiębiorstwo Komunalne
Nadarzyn Sp. z o.o.: 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godz. pracy:
- wodociągowe
503 755 217
- kanalizacji sanitarnej
22 729 83 20; 516 378 261

Urząd Gminy Nadarzyn:
Sekretariat
22 729 81 85
w. 100, 101
Fax
22 729 81 75
Ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami
22 729 81 93 w. 161,162
Ref. Urbanistyki i Architektury
22 729 81 98 w. 151 - 153
Ref. Działalności Gospodarczej
w. 172
Ref. Inwestycji
22 739 97 06
w. 126-128
Ref. Realizacji Budżetu w. 110 - 116
Ref. Realizacji Podatków i Opłat
w. 120-124
Kasa w. 203
Ref. ds. Funduszy Zewnętrznych
w. 198
Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 141-145
Ref. Promocji
w. 165 - 167
Gminny Zespół Oświatowy
w. 190,191
Samodzielne Stanowisko ds.
Kadrowych
w. 111
Samodzielne Stanowisko ds.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie:
Sekretariat
22 738 14 00
Fax
22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Hala Widowiskowo-Sportowa przy
Liceum
22 739 90 18
Hala Sportowa przy SP Nadarzyn
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”:
w Nadarzynie
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22 724 50 66
LO w Nadarzynie 22 739 96 90; 22
739 98 16
SP Kostowiec
22 729 91 69
SP Młochów
22 729 91 40
SP Nadarzyn
22 729 81 70
SP Rusiec
22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie
22 729 90 19
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Przedszkole w Nadarzynie
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy 22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk” 607 615 231
Przedszkole „Jupik” 22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś” 695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi
519 743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła
Podstawowa Stowarzszenia „Sternik”
22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Pitagoras”
728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie
22 729 89 81
Biblioteka w Młochowie
22 729 90 09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn
05-831 Młochów
Apteki:

22 729 81 18
22 729 91 48

Nadarzyn, ul. Błońska 6 b
22 729 88 31
Nadarzyn, ul. Sitarskich 1
22 729 81 78
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 58 a
663 913 821; 22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1 22 42 828 73
Punkt apteczny w Młochowie ul.
Mazowiecka
22 729 93 05
Kantor /Centrum Mody/
22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie
22 739 76 20
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu
22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi w
Kostowcu
22 729 94 37; 517
541 169
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia
Sióstr MB Miłosierdzia w Walendowie
22 729 88 80/8
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List Klementyński

Parafia Rzymskokatolicka

Z życia parafii...
Z radością informujemy, że w styczniu 2018 r. Sakrament
Chrztu przyjęli: Julia Jermalonek, Franciszek Wojciechowski,
Szymon Kieś oraz Stanisław Dąbrowa.
Z przykrością zawiadamiamy, że w styczniu 2018 r. odeszli z naszej Parafii: śp. Zbigniew Kwietniewski, śp. Elżbieta Ćwiertniewicz, śp. Stanisława Kowalek, śp. Teresa Szklarska,
śp. Celina Tokarska, śp. Jan Naziębło, śp. Tadeusz Kiersnowski, śp. Paweł Szulik, śp. Robert Barchacki, śp. Jerzy Kwit.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Punkt Caritas czynny
wtorki 10:00 - 12:00
czwartki 15:00 - 17:00
tel. 728 - 947 - 323

CARITAS przy Parafii św.
Klemensa w Nadarzynie stara
się spieszyć z pomocą ludziom
ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta
możliwa jest dzięki wrażliwości
serc naszych Ofiarodawców.
Zapraszamy do wsparcia
naszych działań poprzez: - przekazanie 1% podatku dochodowego
Aby zadysponować 1% swojego
podatku dochodowego na rzecz
Caritas przy Parafii Św. Klemensa
w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część
zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynika-

Poszukuję osoby do sprzątania budynku. Praca w
wymiarze 1/2 etatu w Nadarzynie. Informacja pod
tel. 504772293, tel. 501-936-339
Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 489
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Strona internetowa
parafii:
www.parafianadarzyn.pl,
adres e-mail:
parafianadarzyn@wp.p

tel.: (022) 739 76 20
Kancelaria parafialna
czynna: od poniedziałku
do piątku - rano 8:00-9:00,
- wieczorem 16:30-17:30,
- w soboty 8.00 – 9.00
jącego z zeznania podatkowego do
pełnych dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy”
wpisać – Caritas przy Parafii Św. Klemensa
w Nadarzynie (wówczas przekazane
środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na
przekazanie przez Urząd Skarbowy
do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca PZ Caritas
Stefania Łęcka

HOTEL Perła Leśna w Nadarzynie zatrudni
osoby do pracy na stanowiskach: recepcjonista,
kelner, kucharz/pomoc kuchenna (kuchnia
domowa, polska), pokojowa. Oferujemy pracę
na pełen etat – elastyczne godziny pracy. CV
proszę słać mailem na adres: biuro@perlalesna.
pl lub kontakt telefoniczny: 501 532 739
2 (227) luty 2018
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ZDROWIE

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie

05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3, tel. 22 739 48 40

Ośrodek Zdrowia filia w Młochowie

05-831 Młochów, ul. Mazowiecka 5a, tel. 22 729 91 46
kontakt@zoznadarzyn.pl

www.zoznadarzyn.pl

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 07:30-18:0 stacjonarnie lub telefonicznie.
Przypominamy także o możliwośći rejestracji online.

Badanie
densytometryczne
12 III 2018 r. - wykonaj ba-

danie - SPRAWDŹ CZY CI NIE
GROZI OSTEOPOROZA!
Ok. 40. roku życia badanie
powinien wykonać każdy,
u kogo w rodzinie występowała
osteoporoza. Poza tym profilaktycznie powinny go wykonać
kobiety ok. 50. roku życia oraz
mężczyźni ok. 60. roku życia.
Wskazaniem do przeprowadzenia badania są najczęściej:

• niska masa ciała
• złamania w przeszłości
• mała zawartość wapnia i/
lub witaminy D w diecie
• niewielka aktywność
fizyczna
• późna pierwsza miesiączka
• częste porody w krótkich
odstępach czasu
• wczesna menopauza
• palenie tytoniu

W trosce o zdrowie naszych pacjentów udostępniamy na stronie internetowej Zakładu http://zoz.nadarzyn.biz/monitoring/ informacje dot. stanu jakości powietrza na terenie gminy
Nadarzyn. Punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Ośrodku
Zdrowia w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3. Pomiar stężenia
pyłów PM10 i PM2.5 wykonywany jest czujnikiem NV16Cp1.
Zachęcamy do odwiedzania naszej witryny www.
2 (227) luty 2018
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Dbamy o zęby najmłodszych!
W szkołach na terenie gminy
Nadarzyn realizowany jest Program profilaktyczny
- Fluoryzacja finansowany
z budżetu gminy.

Szkliwo zębów zbudowane jest
z hydroksyapatytów, które odpowiadają za jego wytrzymałość (tworzą
mineralne rusztowanie). Niestety
zawarte w nich związki wapnia, rozpuszczają się pod wpływem dzia-

łania kwasów, których nie brakuje
w jamie ustnej. W ten sposób dochodzi do demineralizacji i osłabienia szkliwa. Zęby staja się podatne
na uszkodzenia mechaniczne i działanie bakterii próchnicotwórczych. Można
temu zapobiec, przeprowadzając fluorowanie zębów.
Fluor wchodzi w reakcje z hydroksyapatytami szkliwa, z których powstają związki
fluoroapatytowe, odporne na kwaśne środowisko jamy ustnej.
Dzięki temu, uzyskujemy ochronę zębów
przed demineralizacją
szkliwa, a w efekcie
przed próchnicą. Co
więcej, fluor hamuje
rozwój bakterii i przyczynia się do remineralizacji drobnych
ubytków.
Fluoryzacja
zębów
mlecznych to zabieg szybki, bezbolesny i w pełni bezpieczny. Zabieg
trwa kilka minut. Na ząbki Malucha
za pomocą miękkiej, jednorazowej
łyżki lub szczoteczki, nakładamy
piankę stomatologiczną o dużej za-

wartości fluoru i przyjemnym, owocowym smaku. Fluor przenika do
szkliwa – w ten sposób wzmacnia
jego strukturę i czyni odporniejszym na kwasy, produkowane przez
bakterie płytki nazębnej.
Istnieje błędne przekonanie, iż fluoryzacja zębów u Dzieci bardziej
szkodzi, niż pomaga. Tymczasem
z fluorem jest podobnie jak z nitrogliceryną – z jednej strony uznawana jest za substancję toksyczną,
stosowaną do produkcji dynamitu,
z drugiej zaś ratuje ludzkie życie,
pomagając chorym na choroby niedokrwienne serca. Najważniejsze
jest tutaj dawkowanie i właściwa
procedura podania. Fluoryzacja zębów w gabinecie stomatologicznym
Dentolandii jest zabiegiem w pełni
bezpiecznym. Fluor w postaci pianki, aplikowany na zęby, nie zagraża zdrowiu Malucha, a chroni jego
uśmiech przed próchnicą, czego dowodem są nasi zdrowi Mali Pacjenci.
Fluorowanie zapewnia dodatkową
ochronę przed rozwojem próchnicy,
co jest szczególnie istotne w przypadku Najmłodszych Pacjentów,
gdy niełatwo o utrzymanie dokładnej, prawidłowej higieny jamy ustnej.

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA

Zapraszamy na badanie mammograficzne kobiety w wieku 50-69
lat, które w ciągu ostatnich 24
miesięcy nie wykonywały bezpłatnego badania.

28 marca br. /środa/

Nadarzyn ul. Sitarskich 3
- parking obok Ośrodka Zdrowia
Zapisy: tel. 42 254 64 10;
517 54 40 04 lub online:
www.salvemedica.pl/mammografia
źródło: fanpage SPGZOZ w Nadarzynie
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KULTURA

Plac Ponitowskiego 42 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 89 13
email: biblioteka@nadrzyn.pl

SPOTKANIE Z ARTUREM
ORZECHEM
Zapraszamy na spotkanie z Arturem Orzechem
– dziennikarzem muzycznym, prezenterem radiowym i
telewizyjnym, konferansjerem, iranistą.
Autorem książki „Wiza do Iranu”.

środa 21.03.2018 r. o godz. 17:30

siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
/wejście od strony ronda/
Więcej o bibliotece:
www.biblioteka. nadarzyn.pl

O KRAJU, GDZIE NIE MA RZEK…

Wtorek, 13 lutego 2018 r. był
dniem, w którym zaprosiliśmy Państwa na kolejne spotkanie podróżnicze. Tym razem rozmawialiśmy
o Omanie, a naszym gościem był
Andrzej Maracewicz – dziennikarz
2 (227) luty 2018

i podróżnik, uczestnik oraz organizator wielu wypraw turystycznych.
W trakcie spotkania wysłuchaliśmy
opowieści o zeszłorocznej wyprawie do tego kraju oraz obejrzeliśmy
wspaniałe fotografie ukazujące pięk-

no Omanu. Nasz gość opowiedział
również o miejscowych kulinariach,
zwyczajach, warunkach życia oraz
niezwykle serdecznym stosunku lokalnej ludności do turystów.
W trakcie spotkania dowiedzieliśmy
się wielu ciekawostek. Okazało się,
że w tym kraju nie ma rzek a we
władzach, wbrew obiegowej opinii,
zasiada wiele kobiet.
W końcowej części spotkania poczęstowaliśmy, przybyłych czytelników, tradycyjnymi arabskimi herbatnikami z nadzieniem daktylowym.
Nie był to jednak koniec niespodzianek. Spośród publiczności wylosowaliśmy osobę, która otrzymała
w prezencie książkę „Zawsze nie
ma nigdy” - wywiad rzekę z Jerzym
Pilchem, ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie. Naszej Czytelniczce, Pani Małgorzacie, gratulujemy wygranej. Kolejne spotkania
wkrótce – zapraszamy.
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Recenzje na luty 2018
KUCIEL - FRYDRYSZAK J.: Iłła - opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie. Poetka, wnuczka Tomasza
Zana, przyjaciela Mickiewicza, dziś najczęściej przypominana jako sekretarz marszałka Piłsudskiego. Ona sama
także bardziej od wierszy ceniła swoją karierę urzędniczki, dumna, że może służyć Polsce. Ale jej debiut poetycki
zrobił furorę. Jej przekład Anny Kareniny do dziś nie
stracił świeżości, a spory z redaktorami przeszły do legendy. To opowieść o życiu poetki, wielkiej damy i kontrowersyjnej osobowości.

WITKIEWICZ M., Rogoziński A.: Pudełko
z marzeniami. Zdradzony przez narzeczoną
i oszukany przez wspólnika trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby zacząć nowe życie. Kiedy
dowiaduje się, że podczas II wojny światowej
jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że w miejscu ukrycia skarbu stoi
teraz restauracja prowadzona przez rówieśniczkę
Michała, Malwinę. „Pudełko z marzeniami” to
przewrotna i zaskakująca komedia romantyczna
o tym, że czasem należy zrezygnować z marzeń
po to, aby… wreszcie zaczęły się one spełniać!
RUTHERFURD E.: Rosja. Na kartach tej przebogatej powieści spotykają się chłop i jego pan, kozak
i car, pop i Żyd, a ich losy splatają się w wielką rodzinną sagę, która płynie przez stulecia historii. Opowiada
o kraju ponurym i egzotycznym zarazem, brutalnym
i romantycznym, zanurzonym w rytuałach i jednocześnie przesiąkniętym zabobonnymi lękami. Początki
państwa ruskiego, okrutne najazdy tatarskie, panowanie Iwana Groźnego, dzicy Kozacy, Piotr, Katarzyna,
czasy Wojny i pokoju, wreszcie dramat rewolucji październikowej i niezwykła współczesność – oto historia
Rosji w tej fascynującej powieści, historia odtworzona z pasją i zachwycającym bogactwem szczegółów.
HARASIMOWICZ C.: Saga czyli filiżanka, której nie ma. To coś,
co każdy z nas chciałby wreszcie zrobić. Usiąść i spisać rodzinną historię. Cezary Harasimowicz wybrał się w taką podróż. Zebrał wspomnienia przodków, obejrzał stare fotografie i wydobył na kartach
książki zapomnianą rzeczywistość. To niezwykły portret rodziny i niejednokrotnie zabawna opowieść, w której obraz dawnej wielonarodowej Polski ukazuje się przed oczami czytelnika i na moment odżywa.
ĆWIRLEJ R.: Już nikogo nie słychać. Kryminał retro
najwyższej próby. Listopad 1926 roku. W Poznaniu krążą
pogłoski o spodziewanej wizycie Piłsudskiego. Nad bezpieczeństwem Marszałka ma czuwać komisarz Antoni
Fischer. Gdy w mieście dochodzi do zbrodni, Fischer nie
ma ani chwili do stracenia, jak najszybciej musi znaleźć
groźnego zabójcę. Perfekcyjnie oddana atmosfera dwudziestolecia międzywojennego.
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JEFFERIES D.: Córka handlarza jedwabiem. Nastrojowa
opowieść z czasów kolonialnych
o siostrzanej rywalizacji, mrocznych
sekretach i miłości. 18-letnia Nicole, pół Francuzka, pół Wietnamka,
zawsze żyła w cieniu starszej siostry,
Sylvie. Skłócona z rodziną, przeżywa rozterkę, próbując określić swoją
tożsamość. Tymczasem trwa wojna,
Wietnamczycy walczą z Francuzami
o niepodległość.
C M C FA D Y EN C.: Cień
bestii. Mroczny thriller psyc h o l o g i c z n y.
Agentka specjalna
FBI
Smoky Barrett
zajmowała się
dotąd tropieniem seryjnych morderców. Nie miała sobie równych
do czasu, kiedy szaleniec zabił jej
męża i córkę, po czym brutalnie
okaleczył ją, niszcząc w niej wolę
życia. Teraz inna bestia wdziera się
w jej życie. Nieuchwytny morderca
rzuca jej bezpośrednie wyzwanie fascynujący potwór, chory geniusz,
wymykający się analizom najlepszych profilerów. Po obejrzeniu nagrania jego ostatniej zbrodni Smoky
decyduje się wrócić do agencji.
WAŁKUSKI
M.: To jest napad czyli kawałek nieznanej
historii Ameryki. Napady na
banki to najbardziej amerykańskie
przestępstwo. Marek Wałkuski, wieloletni
korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, poza opisem dziesiątków
zabawnych skoków, przybliża czytelnikowi historię dolara i banków,
pracę FBI i policji, system prawny
i słynne więzienia, broń i wielkie wynalazki. Opowieść o napadach na
banki to opowieść o Ameryce.
2 (227) luty 2018
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Świetlice

Tymczasem w Parolach

Ferie już za nami. W tym roku
zmianie uległy godziny pracy.
W czasie ferii zimowych świetlica
pracowała w godzinach 12.00 –
16.00. Były eksperymenty, zabawa
zarówno podczas pieczenia w kuchni jak również z artykułami spożywczymi ale już po za nią. Robiliśmy
ciecz nieniutonowską, wulkan, piankolinę i gniotki przy czym niestety
ucierpiała nasza odzież. Była również gra terenowa, zabawa w chowanego, dużo gier i zabaw ruchowych.
Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze.
Sobota 27 stycznia to u nas wieczór karnawałowy „WSPOMNIEŃ
CZAR”. Płynęła muzyka z adapteru
z płyt winylowych. Na stole gościły
potrawy rodem z czasów PRL pojawiły się również kreacje i atrybuty
przypominające minione lata. Zamiast obrusów pojawiły się gazety.
Atmosfera wieczoru był iście PRL-owska. Bardzo wszystkim dziękuję
za wspaniały wieczór, dobrą zabawę, świetne jedzenie. Pragnę również podziękować wszystkim przybyłym za zaangażowanie i pomoc
szczególne podziękowania dla Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich z Parol
za prace porządkowe w niedzielne
popołudnie.
A w niedzielę 4 lutego to również bal ale tym razem dla dzieci.
Wspaniała zabawa to zasługa ANIMATRII. Zarówno animatorzy, jak
i iluzjonista to świetni ludzie z odpowiednim podejściem do dzieci. Były
piękne stroje i dużo radości. Oczywiście po wyczerpującej zabawie nie
zabrakło słodkiego poczęstunku.
I jak można było zobaczyć, bawić
się lubią nie tylko dzieci. Wszystkim
2 (227) luty 2018

przybyłym dziękujemy za wspólną
świetną zabawę.
W lutym nie mogło zabraknąć
w naszej świetlicy spotkania kulinarnego. Ponieważ czwartek, w który
odbywało się nasze kolejne spotkanie z tego cyklu był tłustym czwartkiem, tematem spotkania stały się
pączki. Oczywiście nie kupione
a zrobione. Uczestniczki spotkania
zostały przyuczone w jaki sposób
wyrabiać ciasto na pączki oraz poznały tajniki udanego wypieku. Przepis na sukces, czyli wyśmienite pączki wydaje się prosty. Dobre składniki
w odpowiedniej ilości, to nie wszystko. Liczą się zarówno dobrej jakości składniki, odpowiednie proporcje jak i dużo pracy, ciepła i serca.
Tym razem swoim sercem, wiedzą
i umiejętnościami podzieliła się
z nami Pani Halina Sypuła, mieszkanka wsi Parole, dla której pączki
nie mają żadnych tajemnic. Bardzo
za to dziękujemy, jak również za
cierpliwość okazaną podczas wyrabiania ciasta i całą masę wskazówek.
Oczywiście nie muszę dodawać, że
w obliczu takich pyszności poległyśmy z kretesem znaczy zjadłyśmy
tyle pączków ile tylko mogłyśmy.
Dziękuje wszystkim za przybycie
i pomoc w sprzątaniu.
Monika Majewska
- instruktor świetlicy NOK
w Parolach

Świetlica NOK w Urzucie
Ferie zimowe 2018
Ferie zimowe 2018 dobiegły końca.
Tradycyjnie był to dla mnie i uczestników zajęć bardzo intensywny czas.
W pierwszym tygodniu w dość licznym gronie wykonywaliśmy prace
plastyczne, w tym ramki z patyków
ze zdjęciami, laurki oraz upominki
w postaci serc z zimnej porcelany
na dzień babci i dziadka. W kuchni
dzieci uczyły się samodzielnie przygotowywać pyszne, zdrowe kanapki.
Jako, że aura za oknem sprzyjała
mogliśmy wyjść z budynku by poszaleć w śniegu. Było także „kino”

i popcorn. Naszą świetlicę wyróżnia
Sensoplaktyka© zajęcia, których
także w ferie nie mogło zabraknąć.
Ciecz nienewtonowska, mączny
piasek kinetyczny, barwienie wody
to już tematy świetnie znane „stałym bywalcom”.
W drugim tygodniu grono nam
się nieco zawęziło na rzecz białego
szaleństwa feriowego w górach, ale
nie przeszkadzało nam to aby kontynuować świetną zabawę. Znaleźliśmy czas na gry planszowe i układanie puzzli. W ramach „brudnych”
zajęć było trochę chemii – sodowo
- octowe wybuchy wulkanów, piany,
pianki, lampy lawy oraz przeróżne
„gluty”. W kuchni zaś, jak na karnawał przystało faworki!!! Gniecenie ciasta, „tłuczenie wałkiem”
i zawijanie to dla nich prawdziwa
frajda. Dzieci poznały także sposób
robienia czekoladowego bloku i dowiedziały się, jak z białek powstaje
pyszna beza. Przygotowane przysmaki stanowiły smaczny poczęstunek dla tych, którzy przyszli do nas
w piątek by poprzez wspólną zabawę pożegnać ferie.
Serdeczne podziękowania dla
Przewodniczącej Rady Sołeckiej Urzut –
Kostowiec p. Anny Powierża za pomoc
i cierpliwość przy robieniu faworków.

Zabawa karnawałowa
W piątek 26.01.2018 r. na zakończenie ferii postanowiliśmy zorganizować zabawę karnawałową.
Prócz tych, którzy byli w świetlicy
przez całe ferie w zabawie mogły
wziąć udział także inne dzieci. Te
mniejsze z opiekunami, przez co do
wspólnej zabawy było nas naprawdę sporo. Były gry, konkursy, zabawy z chustą animacyjną. Nie mogło
zabraknąć karnawałowych strojów,
które w tym roku miały nie tylko
dzieci. Było dużo śmiechu, tańce
i pyszny, słodki, samodzielnie przygotowany poczęstunek.
Dziękuje za pomoc i za to, że byliście.
Agnieszka Sokołowska
- instruktor świetlicy NOK
w Urzucie
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Zimowe Warsztaty Artystyczne
od lat niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci jak
i ich rodziców. Jak zwykle program

obfitował we wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, sportowe, konkursy z nagrodami, wycieczki, zabawy
integracyjne, gry planszowe, kino
NOK.
W tym roku dzieci miały okazję
uczestniczenia, aż w 3 wycieczkach
tygodniowo.
I tak oto w pierwszym tygodniu
odwiedziliśmy Centrum Rozrywki Hulakula, w którym braliśmy
udział w warsztatach „chemia na
wesoło”, ponadto już dzień później
wróciliśmy do centrum tym razem
na naukę gry w kręgle. Jak stwierdził instruktor prowadzący zajęcia,
dzieci miały wrodzony talent do gry
w bowling.
Trzecia wycieczka do Sali Zabaw
„Tęcza” okazała się fantastyczną
okazją do rozładowania energii.
Drugi tydzień zaczęliśmy zajęciami
sportowymi w SP Nadarzyn.
Następnie mogliśmy spróbować

swoich sił w Stacji Grawitacji, gdzie
po pierwsze, skakaliśmy na trampolinach, po drugie mogliśmy powspinać
się na ściankach wspinaczkowych w
strefie HAPPY CLIMB.
Odwiedziliśmy też Eksperymentarium w Łodzi, a na sam koniec
pojechaliśmy do Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych,
gdzie obserwowaliśmy jak powstaje
scenografia do filmu oraz kostiumy.
Mogliśmy się także przebrać w różnorodne stroje.
Atmosfera jak zawsze była fantastyczna, a to tylko dlatego, że były
fantastyczne dzieci!
Dziękujemy za wszystkie prace plastyczne, za wysiłek włożony w zajęcia sportowe, za wszystkie wygrane
i przegrane rozgrywki gier planszowych!
Do zobaczenia latem,
Anna Balsam
- instruktor NOK

Świetlica NOK
w Młochowie

zaprasza do wspólnego
świętowania

DNIA KOBIET
11 marca 2018 r.
o godz. 17:00

Sukcesy!
11 lutego w Pruszkowie odbył się turniej tańca nowoczesnego Mazovia Open Dance Cup. Nasza najmłodsza /InMotion Kids/ grupa powróciła z pucharem!!!
Zdolni tancerze zajęli V miejsce. Był to nie lada trudny
turniej na wysokim poziomie. Nasze dzieciaki tańczyły w kategorii do lat 11, a same mają między 7 a 9 lat.
Gratulujemy!!! Trzymamy kciuki za następne sukcesy.
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W programie:
Coś na ząb!; Coś dla ciała
- domowe SPA!; Babskie
plotki!; W tle muzyka!
Siedziba świetlicy:
ul. Mazowiecka 3,
Młochów Budynek OSP.
Wstęp Wolny!!!
2 (227) luty 2018
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WYKŁADY OTWARTE W RAMACH
UTW W NADARZYNIE

ZAPRASZAMY NA CIEKAWY WYKŁAD
„KOBIETY NA TRZECH
KONTYNENTACH”
- Spotkanie z podróżnikiem Piotrem
Kowalczykiem

8. marca 2018 r., godz. 17.00
Historie z życia kobiet spotkanych podczas podróży w odległe
i odmienne kulturowo miejsca
na świecie. Będziemy z wizytą
w Pakistanie, gdzie poznamy
obrosłą mitami islamską rzeczywistość z pierwszej ręki. Odwiedzimy saharyjskie miasteczko
w Mauretanii- państwo tranzytowe w drodze do Czarnej Afryki,
gdzie jednak warto się zatrzymać, bo znaleźć można tam
wiele niespodzianek. W Kambodży odwiedzimy rodzinę która
zajmuje się łapaniem i sprzedażą
ptaszników z pobliskiej dżungli. W Indiach dowiemy się jak
wygląda życie w kraju bardziej
różnorodnym niż mogłoby
się wydawać, gdzie tysiącletnia
tradycja miesza się ze współczesnością.
Piotr Kowalczyk - geograf,
geolog i pilot wycieczek. Publikuje w magazynach podróżniczych, prowadzi serwis Globtroterzy.net. Miłośnik kultury
Azji i podróży do miejsc poza
utartymi szlakami, pomysłodawca festiwalu podróżniczego
Tydzień Ziemi w Szczecinie.
Pasjonat fotografii i kolekcjoner
skamieniałości.

15 marca 2018r.
„Prawdy i mity na temat
snu” dr hab. prof. Mariola Wolan-Nowakowska NOK, godz. 17.00,
sala nr 2

Spotkania z historią
17 marca 2018 r. o godz.17:00
odbędzie się prezentacja filmu
dokumentalnego pt. TWARDY.
Film przedstawia postać Dowódcy
kompanii Brzezinki kapitana Henryka
Walickiego - formacji Armii Krajowej
działającej na terenie Brwinowa,
Podkowy Leśnej i Nadarzyna.
Impreza zoorganizowania przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Nadarzyn.

Był sobie las w Kinie Nokowym
„Po nagrodzonym Oscarem słynnym Marszu
Pingwinów Luc Jacquet
zabiera nas w kolejną
fascynującą podróż do
nieznanego nam dotąd
świata natury – tym razem
w głąb tajemniczych i
mało znanych do tej
pory lasów deszczowych, rosnących w Peru
i Gabonie, uznanych za ‚zielone płuca’ Ziemi i serce podtrzymujące życie
na naszej planecie.„ - można przeczytać na portalu ulicaekologiczna.pl. Po
projekcji zapraszamy na spotkanie z ekspertem z WWF, jednej z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Porozmawiamy o znaczeniu lasów deszczowych i o tym, w
jaki sposób możemy przyczynić się do tego, żeby je chronić.

Przyjdźcie 16 marca o godzinie 19:00 do siedziby NOK.

Świetlica NOK w Parolach poszukuje osoby mogącej w ramach
wolontariatu, pomóc osobie dorosłej w poprawie umiejętności czytania i pisania. Mile widziane osoby z wykształceniem pedagogicznym
mające doświadczenie w pracy osobami o specjalnych potrzebach.
Kontakt: monikamajewska@nok.pl
2 (227) luty 2018
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Darcie pierza, a nie kotów, czyli Dzień Kobiet w NOK
Zapraszamy do
Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury

10 marca
godz. 17:30

Darcie pierza, a nie kotów,
czyli Dzień Kobiet w NOK to
prezentacja mieszkanek gminy
Nadarzyn - wspaniała okazja do
poznania osiągnięć, zainteresowań, talentów
i sukcesów kobiet z sąsiedztwa.
Na specjalnej czerwonej kanapie

zasiądą: Iwona

Kuch; Alicja
Wiewiórska; Justyna Kucharska; Anita Szopa.

Na deser: Just Edi Show czyli finalista IX edycji programu Mam talent. Artysta, który od 8 lat podróżuje
po całym świecie ze swoimi pokazami, odwiedził między innymi; Indie, Dubaj, Stany Zjednoczone, Austrię,
Niemcy, Czechy i wiele innych krajów podbijając serca
widzów. Prowadzi również popularny kanał na Youtube ze swoim bratem, gdzie zgromadził ponad 300.000
fanów. W swoich występach prezentuje iluzje na najwyższym poziomie, prowadząc show w stałym interaktywnym kontakcie z widzem. U nas pokaże swoje show
z okazji Dnia Kobiet 10 marca o godz. 19:00.

Budujemy z klocków lego
Zapraszamy serdecznie na kolejną imprezę z cyklu Kino Nokusiowe. Pokażemy
zrealizowany techniką animacji lalkowej
film z serii „Mały pingwin Pik-Pok” oraz
animację filmową wykonaną przy pomocy
klocków lego. Po projekcji sami „zbudujemy” film – oczywiście... z kloców lego. Warsztaty animowania kloców
tradycyjnie poprowadzi absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych - Julia Karasiewicz. Zapraszamy dzieci i ich opiekunów 18
marca na godzinę 16:00 do siedziby NOK. WSTĘP WOLNY!!

Wstęp wolny!
Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 89 15
e-mail: nok@nok.pl
strona internetowa:
www.nok.pl
Sekcję kulturalną NOK redguje
Dominika Dziedzińska
- p. o. Dyrektora NOK

W związku z zaistniałym i niezamierzonym błędem drukarskim redakcja gazety lokalnej
„Wiadomości Nadarzyńskich” serdecznie przeprasza Panią Monikę Mazurek za błędy
literowe, które pojawiły się w styczniowym artykule dotyczącym
26. Finału WOŚP w Nadarzynie.
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SPORT

GLKS - sekcja tenisa stołowego
I Liga Kobiet

Wygrywamy z UKS
Champion Police 9:1!

Weronika wygrywa III Grand Prix Mazowsza
W rozegranym 03.02.2018 r.
w Wyszogrodzie turnieju III
Grand Prix Mazowsza w kategorii
junior Weronika Bożek pokonała
wszystkie przeciwniczki i tym
samym zagwarantowała sobie
udział w turnieju ogólnopolskim.
Gratulujemy! Już wcześniej miejsce w Grand Prix Polski zagwarantowala sobie Wiktoria Ziemkiewicz. Gratulujemy!
źródło GLKS Nadarzyn

W piątek, 02.02.2018 r. w rozegranym z zespołem Polic meczu
nasze zawodniczki odniosły
spektakularne zwycięstwo. Było
to bardzo udane spotkanie. Najbardziej cieszą nas wygrane deble,
gdyż nie są jeszcze one naszą mocną stroną. Trzymamy kciuki aby
takich wyników było więcej!
- Aleksandra Falarz

Początek lutego nie należał do udanych dla naszej pierwszej drużyny.
W środę, 31 stycznia w meczu wyjazdowym przegrywamy 0:3 z BEBETTO AZS AJD Częstochowa.
Najbliżej zwycięstwa była Paulina
Krzysiek. Z wyniku 0:2 w setach
zdołała doprowadzić do stanu 2:2.
Przeciwniczka nie pozwoliła jednak
Paulinie na zwycięstwo i to ostatecznie Daria Łuczakowska zdobyła 11.
punkt.
Drużynie bardzo zależało na zrewanżowaniu się po porażce w 1

Ekstraklasa Kobiet

rundzie, jednak to się nie udało.
Należało szybko stanąć na nogi
i przygotować się do następnego
spotkania, które odbyło się w piątek
2 lutego.
We własnej sali podjęliśmy drużynę KU AZS UE z Wrocławia. Tym
razem okazała się ona od nas lepsza, przegraliśmy mecz 0:3. Chinka
Ge Xinqi zrewanżowała się Klaudii Kusińskiej nie oddając seta.
W następnym pojedynku niewiele brakowało by Kasia Ślifirczyk
doprowadziła do po „2” w se-

tach. Miała piłki setowe, których
nie udało się jednak wykorzystać.
Również Ania Węgrzyn zrewanżowała się Paulinie Krzysiek. Wygrała
z naszą zawodniczką 3:1.
Przed dziewczynami pracowite tygodnie. Mecze a przede wszystkim
przygotowania do nadchodzących
Mistrzostw Polski. Trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości na treningach!
- Aleksandra Falarz

SKTS Sochaczew pokonany!!!
W piątek 9 lutego nasze dziewczęta z Ekstraklasy Kobiet stoczyły
bardzo
trudny
mecz
wyjazdowy z wymagającym przeciwnikiem, zespołem SKTS Sochaczew.
Po pierwszych pojedynkach sytuacja
nie wyglądała dobrze, Kasia Ślifirczyk przegrała z Katarzyną Grzybowska 0:3 i Klaudia Kusińska uległa Dong Rui Fang 0:3. Stan meczu
0:2... Potrzebowaliśmy przebudzenia i wygranej. I tu na wysokości zadania stanęła Paulina Krzysiek, która ograła Julię Ślązak 3:1! Przerwała
tym samym złą passę i dodała sił całej drużynie. Nastepnie w świetnym
meczu Klaudia Kusińska pokonała
Kasię Grzybowska 3:0!
Przed ciężkim wyzwaniem stanęła
2 (227) luty 2018

Kasia, która miała rozegrać decydujący pojedynek z doswiadczoną Chinką Dong Rui Fang. Jak sama mówi:
„Podeszłam do stołu z wiarą, że
możemy ten mecz wygrać. W pierwszym secie miałam duży problem
z odbiorem serwisu od Fang, ale już
w kolejnych setach odbierałam dobrze. Myślę, że kluczową rolę odegrał mój serwis, z którym Fang miala problem. Walka do końca, cenne
podpowiedzi trenera i super doping
doprowadziły nas do zwyciestwa
i jak mi się wydaje, że do sprawienia
ogromnej niespodzianki!”
Kasia dorzuciła kolejny punkt na
konto Nadarzyna wygrywając z Fang
3:1! Losy spotkania niespodziewanie
się odwróciły, wygrywamy mecz 3:2!

Wielkie gratulacje dla Kasi, Klaudii
i Pauliny pokazały, że zawsze trzeba walczyć do końca!
- Aleksandra Falarz
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Festiwal tenisa stołowego w Nadarzynie
Ziemkiewicz(wszystkie Nadarzyn)
- brąz.
Mężczyźni, gra pojedyncza:
Daniel Górak - złoto, Damian Kreft
- srebro, Marcin Kusiński - brąz;
gra podwójna: Daniel Górak/Miłosz Redzimski (Bogoria) - złoto,
Michał Murawski (GKTS Wiązowna)/Kamil Smoliński (IKRTS Józefów) - srebro, Jan Olek/Przemysław Sałaciński (obaj UKS Victoria
Płock) - brąz.
Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Województwa 2018:

W niedzielę 11.02.2018 r. w hali
sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie zostały rozegrane Mistrzostwa Województwa
Mazowieckiego Seniorów i Młodzieżowców w tenisie stołowym.
W zawodach udział wzięło ponad
50 najlepszych zawodniczek i zawodników z naszego regionu. Poza
oczywiście tytułami te zawody były
również bezpośrednimi kwalifikacjami do zbliżających się Młodzieżowych Mistrzostw Polski, które
odbędą się w Ustrzykach Dolnych
oraz Mistrzostw Polski Seniorów,
które tym razem zostaną rozegrane
w pierwszy weekend marca w Raszkowie.
W ocenie obserwatorów zawody
stały na wysokim poziomie i pewnie
niektóre pojedynki można by uznać
za godne finału Mistrzostw Polski.
Tytuły mistrzowskie w kategorii Seniorki i Seniorzy powędrowały do
Pauliny Krzysiek (GLKS Nadarzyn)
oraz Daniela Góraka (Bogoria Grodzisk Mazowiecki). W młodzieżowcach zaś mistrzynią województwa
została Monika Klimczak (SCKiS
Hals Warszawa) zaś mistrzem Dominik Borowski (GLKS Nadarzyn).
Wielką niespodzianką zawodów
było nieuzyskanie awansu do Mistrzostw Polski Patryka Chojnowskiego – jednego z najlepszych
zawodników Superligi Mężczyzn.
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Nas oczywiście cieszy postawa naszych zawodniczek i zawodników,
którzy zdominowali swoje konkurencje. W singlu kobiet pierwsza
czwórka to zawodniczki naszego klubu. Dodatkowo w kategorii
młodzieżowej tytuł mistrzowski
w singlu i deblu zdobył Dominik
Borowski a wśród kobiet w grze
pojedynczej tytuł wicemistrzowski zdobyła Anna Wereszczaka
dorzucając triumf w grze podwójnej wraz z Moniką Klimczak.
W tym miejscu bardzo dziękujemy
za świetne przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw w znakomitych warunkach głównym organizatorom: Mazowieckiemu Związkowi
Tenisa Stołowego, GLKS Nadarzyn, Gminie Nadarzyn, Gminnemu
Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie.
Poniżej klasyfikacja w poszczególnych
konkurencjach:
Medaliści Indywidualnych Mistrzostw Województwa kategorii
SENIOR:
Kobiety, gra pojedyncza:
Paulina Krzysiek - złoto, Klaudia
Kusińska - srebro, Aleksandra Falarz - brąz;
gra podwójna: Klaudia Kusińska/
Katarzyna Ślifirczyk - złoto, Paulina
Krzysiek/Aleksandra Dąbrowska srebro, Aleksandra Falarz/Wiktoria

Kobiety, gra pojedyncza:
Monika Klimczak (SCKiS Hals Warszawa) - złoto, Anna Wereszczaka
(GLKS Nadarzyn) - srebro, Wiktoria Zaniewska (SKTS Sochaczew) brąz;
gra podwójna: Klimczak/Wereszczaka - złoto, Magdalena Przesmycka (Hals)/Zaniewska - srebro.
Mężczyźni, gra pojedyncza: Dominik Borowski (Nadarzyn) - złoto,
Damian Wasiak (UKS Sanniki) - srebro, Adrian Majchrzak (KS Bogoria
Grodzisk Mazowiecki) - brąz;
gra podwójna: Borowski/Krzysztof Bieniek (Hals) - złoto, Michał
Nowak/Rafał Sztuka (obaj SKS
40 Warszawa) - srebro, Majchrzak/
Jakub Godawski (Bogoria) - brąz.
Dzięki znakomitej postawie, na Mistrzostwach Polski Seniorów będzie
nas reprezentować szeroka grupa
naszych zawodniczek: Paulina Krzysiek, Klaudia Kusińska, Katarzyna
Ślifirczyk, Aleksandra Falarz, Wiktoria Dąbrowska oraz w rezerwie
pozostaje Aleksandra Dąbrowska.
W Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski zaś Anna Wereszczaka i Dominik Borowski. Wszystkim życzymy jak najbardziej udanych startów!
Piotr Napiórkowski - trener

2 (227) luty 2018
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Dać z siebie sto procent
III turniej Grand Prix Polski młodzików tym razem rozgrywany był w
Białymstoku w dniach 16-18 lutego
2018r. Nas w tych zawodach reprezentowali Dorotka Sass i Adaś Kostecki. Głównym celem tego startu
była walka. Oboje są pierwszy rok w
tej kategorii wiekowej i do tej pory
nie udawało się zdobyć kwalifikacji
do turnieju głównego. Nastawiliśmy
się tak i okazało się że to jest słuszna droga: nieważne jak daleko zajdziesz ważne byś dał z siebie 100%
i oczywiście grał z taktyką nakreśloną przed spotkaniem, a w trudnych momentach nie poddawał się.
W piątek oboje Adaś i Dorotka spisali się bardzo dobrze. Dorotka po
wygraniu jednego spotkania i porażce w drugim, uzyskała kwalifikację
z drugiej pozycji w grupie. Adaś
miał trudniejszą przeprawę. Dwie
wygrane w grupie i jedna porażka
dawały kwalifikacje do gry barażowej. Tutaj spisał się świetnie. Tym razem był odważny i bardzo spokojny
w trudnych momentach, grał pewnie
i zmiennie, z czym nie radził sobie
jego przeciwnik, a to dało awans do
turnieju głównego.
Sobota i nowe zadania. Było wiado-

mo że dziś zobaczymy gdzie jesteśmy. Oboje w pierwszych grach walczyli i pomimo porażek 1-3 pozostał
niesmak niewykorzystanych szans,
że można było wygrać. Drugie pojedynki Adaś i Dorotka wygrali. Pierwsze wygrane w turnieju głównym
dały im szanse gry o kolejny awans.
Pierwsza mecz rozpoczęła Dorotka. Prowadzenie 2-0 w setach i 7-2
w trzecim secie z jedenastą młodziczką w Polsce pokazało możliwości naszej zawodniczki. Niestety
pomimo piłki meczowej nie udało
się wygrać. Jednak porażka 2-3 z
taką przeciwniczka pokazuje moż-

liwości Dorotki. Adaś zaś przegrał
dwa pierwsze sety nieznacznie 9-11.
W trzecim secie przeciwnik grał bardzo pewnie. Ten pojedynek także
pokazał możliwości Adasia. Często
rok starsi przeciwnicy są naprawdę
bardzo blisko i podjęcie z nimi walki a przede wszystkim dobry trening
czynią nas trudnymi do pokonania.
Gratulacje za postawę i walkę. Jako
trener byłem z was bardzo dumny i
wierzę, że jak będziemy dobrze trenować to stać nas na medale !!!!
Piotr Napiórkowski - trener

Wygrana 8:2! Pozostajemy liderami grupy B!
Wyjazdowy mecz 5 ligi mężczyzn
z drużyną Wiskitki, piątek, 16.02.2018 r.
Wygrana 8:2! Pozostajemy liderami grupy
B z dużymi szansami na awans do 4 ligi!!!
Średnia wieku gospodarzy ok 35-40, a
więc duże doświadczenie, nasza to 12- 14
lat. Gołym okiem widać poziom wyszkolenia naszych młodych zawodników. Jeżeli
do tego dodamy efektowne zagrania sznur zagrany przez Filipa Kosteckiego
i punkt dołożony przez debiutującego
Filipa Frankowskiego to o przyszłość
GLKS Nadarzyn możemy być spokojni.
W meczu grali: Tomek Trzaskowski, Filip
Kostecki, Maksymilian Nawarski i Filip
Frankowski. Prowadzenie drużyny
trener Piotr Witkowski.
Piotr Witkowski - trener
2 (227) luty 2018
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
17 lutego w Pomiechówku odbył się turniej rozstawieniowy
Mistrzostw Mazowsza Kinder + Sport w Mini Siatkówce kat. Dwójek i Trójek
i Basi zespół wygrał jeden mecz
oraz przegrał cztery na przewagi.
Trzeci zespół zgromadził 3 zwycięstwa i doznał 2 porażek, Czwarty zespół 4 zwycięstwa i 1 porażka,
Piąty zespół 4 zwycięstwa i 1 porażka,
Szósty zespół 3 zwycięstwa i 2 porażki,
Siódmy zespół 1 wygrana i 4 porażki.

Turniej obfitował w małe i duże sukcesy
Trójki
Pierwszy zespół prowadzony przez
trenerkę Dominikę Leśniewicz wygrał wszystkie swoje spotkania,
Drugi zespół prowadzony przez
trenerkę Ewę Podkalicką także zanotował komplet zwycięstw.
Trzeci zespół pomimo ambitnej walki musiał uznać wyższość rywalek.
Dwójki
Pierwszy zespół prowadzony

przez trenerkę Ewę w dobrym stylu wygrał swoją grupę eliminacyjną,
Zespoły prowadzone przez trenerów Anetę i Damiana Krzemińskich odniosły zadowalające wyniki.
Drugi zespół może mówić o dużym pechu. Podczas drugiego
spotkania kontuzji stawu skokowego doznała Zuza Szczęsna, którą dzielnie zastąpiła młodziutka
Basia Dośpiał. Pomimo bardzo
ambitnej postawy Oliwi Wasiak

Podsumowując w grupie „ZŁOTEJ” w następnym turnieju,
który odbędzie się już 17.03
wystąpią 2 zespoły trójek oraz 5
zespołów dwójek :)
Serdecznie gratulujemy!!!

Mamy Półfinał!!!
Młodziczki GLKS Nadarzyn pod wodzą Dariusza Zwolińskiego wygrały ostatni ligowy turniej
w tym sezonie bez straty seta. W dniach 10-11 marca zagrają w półfinale Mistrzostw Mazowsza po raz
pierwszy w tej kategorii wiekowej w historii naszego
klubu.
Podczas pierwszego dnia turnieju ligowego odnieśliśmy trzy przekonujące zwycięstwa, choć pierwszy
set w turnieju z MUKS Krótką Mysiadło wygrany
25-23 nie wyglądał w naszym wykonaniu najlepiej.
GLKS Nadarzyn wygrał po 2-0 z MUKS Krótka
Mysiadło, MUKS 13 Radom i Olimp Mińsk Mazowiecki.
Drugi dzień to wygrane po 2- 0 ekipami: UKS Plas
Warszawa i NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. skład zespołu: Milena Malinowska, Kinga Wrońska, Gabriela Maruszewska, Gabriela Dębowska, Gabriela Jedlińska, Julia Głodek, Julia Brzeczkowska, Julia Stępień, Angelika Dubielecka, Iga Grzywa, Joanna Polski, Amelia Karwowska, Ola Bąkiewicz.
źródło: archiwum GLKS
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W dniu 2 lutego 2018 roku
w Szkole Podstawowej w Ruścu
rozegrano mistrzostwa szkół podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach wzięły udział
cztery placówki. Zdecydowane
zwycięstwo wywalczyły dziewczęta
ze Szkoły Podstawowej w Ruścu.
Wygrały wszystkie mecze z bardzo
dużą przewagą bramkową. Kolejne miejsce zajęły dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, trzecie na podium uplasowały
się reprezentantki Szkoły Podstawowej w Młochowie, czwarte były
uczennice Szkoły Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej.
W dniu 9 lutego 2018 roku
w Szkole Podstawowej w Ruścu rozegrano mistrzostwa szkół
podstawowych w piłce ręcznej
chłopców. W zawodach wzięły
udział cztery szkoły. Zdecydowane zwycięstwo wywalczyli chłopcy
ze Szkoły Podstawowej w Ruścu.
Wygrali wszystkie mecze wyróżniając się okazałą ilością bramek
na tle rywali. Drugie miejsce przypadło chłopcom ze Szkoły Podstawowej w Młochowie, trzecie
- uczniom Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie, a czwarte reprezentantom Szkoły Podstawowej

w Woli Krakowiańskiej.
Dziewczęta oraz chłopcy ze
Szkoły Podstawowej w Ruścu reprezentowali naszą gminę
w finałach mistrzostw powiatowych szkół podstawowych
w piłce ręcznej. Zawody rozegrano w Michałowicach
w dniach 13 i 16 lutego 2018
roku. W pierwszym dniu grały
dziewczęta a w drugim chłopcy. Zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy w końcowej klasyfikacji uplasowali się na trzecim
miejscu, za co zostali udekorowani brązowymi medalami, szkoła
natomiast otrzymała pamiątkowe
dyplomy.
Gratulujemy!
W sobotę 3 lutego br. nasi uczniowie - tym razem gimnazjaliści walczyli w turnieju piłki ręcznej,
który zorganizowało w Michałowicach Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
W końcowej klasyfikacji zawodnicy z Nadarzyna uplasowali się na
miejscu piątym.
Również nadarzyńskie licealistki
grały w finałach powiatowych piłki
ręcznej szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody rozegrano14 i 16 lutego
w Miejskim Ośrodku Sportu
w Pruszkowie. W pierwszym dniu
dziewczęta grały w grupie i awansowały do fazy finałowej z pierwszego
miejsca. Natomiast 26 lutego też
w Pruszkowie w finale zajęły trzecie miejsce. Gratulujemy serdecznie
a to z tego względu, że nasze dziewczyny to klasa pierwsza a skutecznie rywalizowały z dużo starszymi
z innych szkół.

w Pruszkowie odbyły się mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych
w piłce siatkowej powiatu pruszkowskiego w kategorii chłopców.
W pierwszym dniu nasi licealiści
w grupie zajęli miejsce 2 i awansowali do fazy finałowej, którą
rozegrano 22 lutego 2018 roku.
W końcowej klasyfikacji uplasowali się na miejscu 4 . Gratulujemy
Również w tych dniach Zespół
Szkół Nr 1 w Milanówku zorganizował zimowy turniej piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych. Chłopcy reprezentujący naszą gminę zajęli miejsce
trzecie natomiast dziewczęta zostali mistrzyniami turnieju.
Gratulujemy!
Z kolei 23 lutego w hali GOS przy
ulicy Żółwinskiej 41 rozegrano
mistrzostwa szkół podstawowych
w mini piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców. W zawodach wzięły
udział cztery szkoły. Klasyfikacja
dziewcząt: I m - S.P.Nadarzyn, II
m - S. P. Rusiec, III m - S.P. Wola
Krakowiańska, IV m - S.P. Młochów. Klasyfikacja chłopców:
I m - S.P. Młochów , II m - S.P.
Nadarzyn, III m -S.P. Rusiec, IV
m- S.P. Wola Krakowiańska.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju a zwłaszcza dziewczętom z Nadarzyna oraz chłopcom
z Młochowa, którzy będą reprezentować gminę Nadarzyn w mistrzostwach powiatowych.
Wiesław Iwaniuk
- koordynator sportu szkolnego

W dniach 21 i 22 lutego br.
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w obiektywie....

Kino Nokusiowe
Karnawał na Jazzowo - koncert

Bal Karnawałowy dla dorosłych

Niepodległościowy Bal Przedszkolaka

Kino Nokowe

BLUMEN

spotkanie

wernisaż Julii

z Małgorzatą

Karasiewicz

Książek

BELFER

monodram
Wojciecha

Pszoniaka
- z cyklu WIEK NIE GRA ROLI spotkanie
z Aleksandrą Fafius

