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Wiadomości Nadarzyńskie

W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Inwestycje gminne 
– Realizowane

Trwają prace związane z przebudową 
ulicy Magdalenki w Strzeniówce, ter-
min realizacji 15 maja 2015 r. (fot. obok).

Trwają prace wykończeniowe we-
wnątrz budynku OSP Młochów 
związane z budową 2 garaży dla tej 
jednostki. wykonane zostały prace 
związane z elewacją budynku. Termin 
zakończenia prac 15 kwietnia 2015 r.

Trwa termomodernizacja budyn-
ku SP Kostowiec. Zakończyły się 
prace związane z remontem kotłow-
ni, wymianą wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania, docieple-
niem stropu nad ostatnią kondygna-
cją. Rozpoczęły się prace związane  
z ociepleniem i elewacją budynku. 
Termin zakończenia inwestycji do 
dnia 15.05.2015 r.

W najbliższych dniach zakończy 
się II etap adaptacji pomieszczeń sta-
rej szkoły podstawowej w Ruścu na 
cele żłobkowe. Trwają ostatnie prace 
związane z zagospodarowaniem tere-
nu zewnętrznego oraz prace związane 
z adaptacją sali gimnastycznej na IV 
salę do prowadzenia zajęć. 

Prowadzona jest rownież moderni-
zacja zabytkowego budynku Ośrodka 

Kultury w Nadarzynie (współfinan-
sowana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013, Priorytet VI, Działanie 
6.1. Kultura). Obecnie trwają prace 
zewnętrzne (fot. powyżej). Trwa montaż 
elementów wyposażenia sali widowi-
skowej (ruchoma widownia, kurtyna, 
elementy wyposażenia sceny). Termin 

zakończenia prac do dnia 15.04.2015 r. 
Kolejny etap budowy komplek-

su oświatowego w Ruścu w zakre-
się obejmującym budowę gimazjum, 
pełnowymiarowej hali widowiskowo 
- sportowej oraz chodników i parkin-
gów wokół, ma zostać wznowiony.  

W dniu 4 marca podpisane zostały 
umowy na dostawę tłucznia kamien-
nego 3000 t i tłucznia betonowego 
2500 t. 

Jeśli chodzi o wykonanie remontów 
cząstkowych nawierzchni bitumicz-

nych dróg gminnych zostały wykonane 
prace na ul. Jeżynowej w Strzeniówce 
oraz na ul. Granicznej w Nadarzynie. 

Rozpoczęły się również prace zwią-
zane z profilowaniem dróg na terenie 
sołectwa Rusiec i Stara Wieś. 

Zakończono I etap naprawy kana-
lizacji sanitarnej w Ruścu, uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie. Zakoń-
czenie całego zadania zaplanowane 
jest do dnia 31.05.2015 r.

Zostały podpisane 
umowy na:

- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy oświetlenia 
ulicznego (w ramach Funduszu Sołec-
kiego) – na etapie sprawdzania ofert:
Urzut: ul. Echa Leśne: linia oświetlenia 
ulicznego – ok. 1000 m, ul. Baletowa:  
linia oświetlenia ulicznego – ok. 200 m
Szamoty: ul. Sportowa: linia 
oświetlenia ulicznego – ok. 200 m, 
droga gminna dz. nr ew. 11/11, 11/21: 
linia oświetlenia ulicznego – ok. 600 m
Kajetany: ul. Klonowa: kablowa linia 
oświetlenia ulicznego – ok. 1200 m;
Linia oświetlenia ulicznego: Młochów: 
ul. Dworkowa ok. 100 m, ul. Myśliw-
ska ok. 200 m, ul. Wiejska: ok. 180 m, 
ul. Naturalna ok. 100 m, ul. Willowa 
ok. 100 m, droga gminna dz. nr ew. 
12/12 – 160 mb;
Rozalin: ul. Kawalerska: ok. 210 
m, ul. Młochowska 920 m, ul. 
Winogronowa: ok. 520 m, ul. Kolorowa                                                       
ok. 290 m;
Wolica: ul. Pastelowa: linia oświetlenia 
ulicznego – ok. 120 m, ul. Ogrodnicza: 
linia oświetlenia ulicznego – ok. 170 m
- ul. Rzeczna i Wodna ok. 530 m., 
ul. Przerąbkowska: ok. 130 m, 
ul. Sękocińska ok. 430 m,  
ul. Gruntowa  ok. 350 m.
Rusiec: ul. Środkowa: ok. 1200 m.
- wykonanie dokumentacji projek-
towej sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej - w ramach Fundusz Sołeckie-
go - sieć wodociągowa z przyłączami:  
ul. Czarny Las (od ul. Rolnej) w Ka-
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jetanach dł. ok 400 mb., ul. Chabro-
wa w Kajetanach dł. ok 500 mb.,  
ul. Komorowska w Nadarzynie dł. ok 
200 mb
- sieć kanalizacyjna z przyłączami 
(Nadarzyn): ul. Komorowska dł. ok 
200 mb, ul. Babiego Lata dł. ok 410 
mb, ul. Tulipanowa, ul. Graniczna, 
Karmelowa dł. ok 600 mb.

Przetargi do ogłoszenia:
- na dostawę wiat przystankowych dla 
Kajetan - w ramach Fundusz Sołeckie-
go (wystąpiono o zgodę na usytuowanie 
wiat na ul. Rolnej do Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie),
- na wykonanie dokumentacji projek-
towej drogowej - w ramach Funduszu 
Sołeckiego,
- na projekt modernizacji ul Poziomkowej  
w Starej Wsi obejmujący budowę chod-
nika  

- projekt przebudowy ul. Pieczarkowej  
w Starej Wsi, 
- projekt sygnalizacji świetlnej skrzyżo-
wania ulic Nad Utratą i Brzozową w Wa-
lendowie (na etapie uzgodnień ze Staro-
stwem Powiatowym w Pruszkowie)
- budowa chodnika w Walendowie ul. 
Brzozowa II etap. 

Przetargi ogłoszone na:
- droga na Pławy w Woli Krakowiańskiej           
- projekt i wytyczenie drogi w Krakowia-
nach (droga na Nowiny), 
- projekt nakładki asfaltowej ul. Sosenki 
w Urzucie,
- przebudowa ulicy Konwaliowej  
w Strzeniówce oraz ulicy Sowiej w Wo-
licy (termin składania ofert do dnia 
10.04.2015 r.),
Wykonano dokumentację projekto-
wo - kosztorysową budowy nakładki ul. 
Aksamitnej w Wolicy 

Ponadto przygotowywana jest doku-
mentacja projektowo kosztorysowa: 
- budowy budynku świetlicy w Parolach 
(został złożony wniosek do Starostwa 
celem uzyskania pozwolenie na budowę)
- budowy kanalizacji sanitarnej we wsi 
Wolica: długość ok. 10,1 km, na etapie 
uzgodnień ZUD)
- kanalizacji sanitarnej dla m. Rusiec II 
etap ( termin realizacji do dnia 17.08.2015) 
- kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej 
dla Nadarzyna ul. Szyszkowa, ul. Żół-
wińska (termin realizacji do dnia do dnia 
30.06.2015 r.),
- budowy oświetlenia ulicznego: (ul. Sło-
neczna, ul. Modrzewiowa - Nadarzyn, 
Rusiec ul. Promienista, Stara Wieś ul. Tar-
niny:
- Krakowiany droga gminna nr 310340 W 
(termin realizacji dnia 30.06.2015r.).

Referat Inwestycji

Wybory Sołtysów 
i Rad Sołeckich 
Od początku marca br. trwają wybory 

Sołtysów i Rad Sołeckich. Do dnia oddania 
tego numeru WN do druku odbyły się one  
w Urzucie, Wolicy, Nadarzynie I, Nadarzynie 
II. Do końca marca i w kwietniu prze-
prowadzone zostaną wybory w Ruścu, 
Kajetanach, Strzeniówce, Młochowie, Woli 
Krakowiańskiej,Krakowianach i Starej Wsi. 
W Szamotach i Walendowie kadencja kończy 
się dopiero w 2017 r. Natomiast w Parolach  
i Rozalinie wybierane będą tylko Rady 
Sołeckie (kadencje Sołtysów kończą się odpo-
wiednio w 2016 r. oraz 2017 r.).

Zgodnie ze statutami sołectw, zebranie 
wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, wyda-
jąc zarządzenie, które podaje się do wiadomo-
ści mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie 
ogłoszeń na co najmniej 7 dni przed wyznaczo-
ną datą zebrania.

 
Sołectwo Urzut – Kostowiec – 

podczas zebrania w dniu 6 marca, na 
sołtysa wybrano Grzegorz Zalewski. 
Uprawionych do głosowania były 
394 osoby. Obecne na zebraniu były 
116 osoby, oddano  113 ważnych gło-
sów wybierając sołtysa. Zgłoszono 
dwóch kandydatów. Na Grzegorza 
Zalewskiego oddano 97 głosów, na 
kontrkandydata Tomasza Naskręta 

oddano 16 głosów. Skład rady so-
łeckiej: Anna Powierża, Stanisław 
Adach, Dariusz Pogorzelski, Sylwester 
Kosiński, Edmund Latoszek, 
Sławomir Powierża, Bartosz Wojtaś. 
 Sołectwo Nadarzyn I – podczas 
zebrania w dniu 11 marca na sołty-
sa Nadarzyna I wybrano Eugeniusza 
Kucharskiego. Uprawionych do głoso-
wania było 2628 osób. Spośród obec-
nych 182 osób, w głosowaniu wzięły 
udział 162 osoby. Oddano 161 ważnych 
głosów. Zgłoszonych zostało 3 kandy-
datów. Na Eugeniusza Kucharskiego 
swój głos oddało 81 osób, na Marka 
Szymańczaka 74 osoby, na Grzegorza 
Buczaka 6 osób. Skład rady sołeckiej: 
Tomasz Siwa, Robert Hagowski, 
Sylwester Zawiślak.

Sołectwo Nadarzyn II – podczas 
zebrania w dniu 12 marca na sołty-
sa Nadarzyna II wybrano Macieja 
Zalewskiego. Uprawionych do głoso-
wania było 690 osób. Udział w głoso-
waniu wzięło 68 osób. 48 osób zagło-
sowało na Macieja Zalewskiego, nato-
miast na kontrkandydatkę Katarzynę 
Duszczyk oddano 20 głosów. Skład 
rady sołeckiej: Andrzej Brzeczkowski, 
Katarzyna Duszczyk, Mariusz Załęski. 

Sołectwo Wolica - w dniu 20 marca 
podczas zebrania na sołtysa Stanisława 
Żukowskiego. Oddano 84 ważne gło-
sy. W tym 80 osób głosowało za kan-

dydaturą Stanisława Żukowskiego,  
4 były przeciw. Rada Sołecka: Barbara 
Oprządek, Małgorzata Przepiórkowska, 
Mariusz Parzyński, Maria Milczarek, 
Alicja Schabowicz.

Kolejne zebranie: terminy będą usta-
lane na bieżąco i podawane do wiado-
mości publicznej zgodnie ze statutem. 
Informacje na temat wyborów sołec-
kich zamieszczane będą na stronie in-
ternetowej gminy: http://bip.nadarzyn.
pl/330,vii-kadencja-2014-2018.html 
(bezpośredni dostęp ze strony www.
nadarzyn.pl - zakładka: „Wybory 
Sołtysów i Rad Sołeckich kadencja 
2014 - 2018.”). 

Wszystkim mieszkańcom wy-
bierającym się na kolejne zebra-
nia sołeckie, podczas których od-
będą się wybory na sołtysa i do 
rad sołeckich przypominamy, iż  
w związku ze zmianą obowiązu-
jących przepisów i weryfikacją 
wyborców na podstawie rejestru 
wyborców wymagane jest przed-
stawienie dowodu osobistego 
lub innego dokumentu tożsa-
mości. Dlatego trzeba pamiętać  
o zabraniu tego dokumentu ze sobą.

  
Edyta Gawrońska

 Sekretarz Gminy Nadarzyn  

Zapraszamy do oglądania relacji 
z kolejnych zebrań sołeckich 

na www.itvnadarzyn.pl
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Z sesji Rady Gminy Nadarzyn 
W piątek, 6 marca o godzinie 14:00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Nadarzyn rozpoczęła się V Sesja 
Rady naszej Gminy. Po powitaniu  
uczestników i mieszkańców gminy 
Radni zdjęli z porządku obrad siód-
my punkt dotyczący sprawozdania z 
działalności Gminnego Ośrodka Sportu 
w Nadarzynie za rok 2014. Jak wyjaśniła 
Przewodnicząca Rady, Pan Maranowski 
(dyrektor jednostki), który sprawozdanie 
miał przedstawić z pilnych powodów 
rodzinnych nie mógł uczestniczyć  
w obradach. Radni przyjęli zmieniony 
porządek obrad i protokół z IV Sesji 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lu-
tego 2015 r. Następnie Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb przedstawił 
sprawozdanie z działań prowadzo-
nych pomiędzy sesjami. Sprawozdanie 
zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 
rok 2014 zostało przyjęte jednogłośnie.

Radni jednogłośnie przyjęli 
sprawozdanie z działalności Straży 
Gminnej w Nadarzynie za rok 2014.

Po zapoznaniu się ze sprawą skargi 
mieszkańca na Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nadarzynie radni 
jednogłośnie uznali ją za bezzasadną.

Zainteresowanie radnych wzbudził 
kolejny punkt sesji - podjęcie uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa 
Mirosławy i Grzegorza Krupińskich 
na działalność Wójta Gminy Nadar-
zyn. Skarga dotyczyła lokalizacji konten-
erów do selektywnej zbiórki odpadów. 
Jedno ze wskazanych przez Wójta  
miejsc – działka należąca do gminy -  
znajduje się w pobliżu obiektu han-
dlowego państwa Krupińskich  
w Młochowie. Przeprowadzone na 
wniosek państwa Krupińskich kon-
trole nie potwierdziły stawianych  
zarzutów. Radna Wąsiewicz stwierdziła, 
że widok kontenerów jest nieestetyczny 
i zasugerowała, aby je zasłonić. Wójt 
przyznał radnej rację i zgodził się na 
osłonięcie kontenerów klombem. Radna 
„na ochotnika” zgłosiła się jako „konsult-
ant” czuwający nad estetyką kwietnika.  
Z kolei radna Jach zaproponowała, aby 
w miarę możliwości w każdym sołectwie 
postawiono takie kontenery do sele-
ktywnej zbiórki. Wójt stwierdził, że 
jeśli zgłoszą się chętni do ustawienia 
trzech, czy czterech takich kontenerów 

na swojej działce to bardzo chętnie  
z takiej oferty skorzysta. Ostatecznie 
radni 9 głosami za i sześcioma przeciwko 
(radni z klubu Zielona Gmina) odrzucili 
skargę państwa Krupińskich. Przeciwko 
były również radne, których wnioski  
w tej sprawie zostały przyjęte.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
w sprawie odmowy uwzględnienia 
wezwania Pani Doroty Lewczuk do 
usunięcia naruszenia prawa.

Duże zainteresowanie radnych  
z klubu Zielona Gmina wywołał  
kolejny punkt - sesji zatwi-
erdzenie taryf  opłat za zbi-
orowe zaopatrzenie w wodę  
i taryf  opłat za zbiorowe odprowadza-
nie ścieków. Prezes Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn Piotr 
Kozłowski kolejny raz zaznaczył, że 
taryfy nie były podnoszone od 2011 
roku. Zwrócił uwagę na to, że w okoli-
cy mamy najniższe opłaty za wodę i nie 
zmieni się to nawet po proponowanej 
ich podwyżce.  Uzasadnił również, iż 
konieczność chociażby wymiany wo-
domierzy czy konserwacji sieci wymusza 
podniesienie wysokości taryf. Wyjaśnił, że 
z wyliczeń jasno wynika, że zarówno 
sekcja kanalizacyjna jak i wodociągowa 
przynoszą straty. Już sama stopa inflacji 
w ciągu ostatnich lat wpływa na wyka-
zywane przez spółkę straty. 

- Nie pytam o zasadność tej podwyżki, 
bo rozumiem, że jest zasadna z uwagi na 
to, że się bilans nie domyka – wyjaśnił 
radny Miszczuk – Zastanawiam się 
dlaczego dopiero teraz w roku 2015 
zaczęliśmy się zajmować tą sprawą? 

Kwestia podwyżki opłat wnikliwie 
analizowana była przez radnych pod-
czas prac komisji, gdzie wątpliwości i zapy-
tania zostały wyczerpująco wyjaśnione, 
ale jak widać niektórzy radni nieuważnie  
uczestniczyli w pracach komisji i nie  
przygotowali się do sesji.

Kwestię opłat za wodę i zwolnień 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
wyjaśniał radnym także Wójt Gminy. 
Powiedział on, że dzięki zwolnieniu 
spółki z konieczności płacenia podat-
ku od sieci (amortyzacji) uniknęliśmy  
wzrostu opłat o minimum 40%. 
Oznaczałoby to wyższe opłaty dla 
mieszkańców, ale jednocześnie większy 
dochód dla gminy o prawie dwa  
miliony złotych – tyle odprowadziłaby 
spółka do budżetu gminy. - “Nie 

chcieliśmy, aby wpływy do gminy 
odbywały się kosztem mieszkańców 
więc zdecydowaliśmy się nie obciążać 
spółki kosztami amortyzacji. To już 
był gest poprzedniej rady w stronę 
mieszkańców i ograniczenia ich 
wydatków” - powiedział Wójt. Radni 
większością głosów 9 za 6 przeci-
wko przyjęli uchwałę dotyczącą za-
twierdzenia taryf  opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i taryf  opłat za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków (treść 
uchwały na stronach 7-8 WN).

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad bezdomny-
mi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nadarzyn w roku 2015. Rad-
ny Zaborowski zgłosił poprawki do 
uchwały, które miałyby zapobiec ewen-
tualnym nadużyciom ze strony osób 
dokarmiających bezdomne zwierzęta. 
Zaproponował, aby karmę kupowała 
gmina, składowała ją i wedle zgłoszonej 
potrzeby rozdawała zarejestrowanym 
opiekunom bezdomnych zwierząt. 
Każdy opiekun miałby w wyznaczo-
nym terminie raz w miesiącu zgłosić 
się po karmę dla zwierząt (maksymal-
nie 5 kg suchej karmy na jednego kota). 
Miałoby to uniemożliwić przykładowo 
– jak podał radny – dokarmianie 
własnych zwierząt na koszt gminy. Rad-
ni jednogłośnie przyjęli uchwałę wraz 
ze zgłoszonymi poprawkami. 

Podjęcie uchwały w sprawie dofi-
nansowania w wysokości 50% kosz-
tów zabiegów kastracji i sterylizacji, 
psów i kotów, których właścicielami są 
mieszkańcy Gminy Nadarzyn. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Młochów 
- rejon "Żabieniec 2" w Gminie  
Nadarzyn. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
odpłatną służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Nadarzyn. Jednogłośnie rad-
ni zaakceptowali kolejne uchwały 
dotyczące nadania nazw ulicom  
w Ruścu /ul. Cynamonowa/, w Wolicy 
/ul. Letnia/ oraz uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej nazwy ulicy 
w Walendowie/przedłużenie ul. Nad 
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pomyłka o kilka tysięcy złotych a to rok 
do roku jest mniej więcej taka kwota 
mogłaby skutkować postępowaniem 
karnym zagrożonym zresztą, tu kara 
jest o ile dobrze wiem do 10 lat poz-
bawienia wolności. W świetle tego nie 
mogłem sobie pozwolić na złożenie 
niepełnych bądź fałszywych oświadczeń 
majątkowych, w zasadzie do pierwszych 
dni stycznia kiedy te informacje, czy 
nawet później w niektórych przypad-
kach kiedy te informacje uzyskałem.” 
Radny przyznał, że świadomy jest, że 
termin 31 grudnia został przekroczo-
ny. Zaznaczył, że w tym czasie nie był  
w stanie złożyć oświadczenia 
majątkowego. Wspomniał również  
o dodatkowym 14 dniowym terminie 
po ponagleniu przez Przewodniczącą 
Rady. Wyjaśnił, że jego zdaniem „do 
dnia dzisiejszego nie dostarczono 
mi w formie pisemnej wezwania do 
złożenia oświadczenia majątkowego.” 
W dalszej części wypowiedzi radny 
odwoływał się do słownikowego  
znaczenia słowa skuteczne  
zawiadomienie i przekonywał, że można 
było skorzystać z innych metod i oka-
zji aby mu skutecznie o obowiązku 
przypomnieć. „Ma to szczególne  
znaczenie w mojej sytuacji, którą 
opisałem na poprzedniej sesji Rady 
Gminy. Wyjaśniłem powód dlaczego 
przez dłuższy czas nie podejmowałem 
ze swojej prywatnej skrzynki pocz-
towej żadnej, podkreślam, żadnej kore-
spondencji - mówił radny Zaborowski. 
- Tłumaczyłem pani i innym radnym  
i państwu zgromadzonym tutaj, że 
po świętach Bożego Narodzenia  
bardzo ciężko zachorowała mi mama 
co wymagało bardzo intensywnej  
opieki z mojej strony osobistej opieki  
i pielęgnacji a później niestety w wyniku 
tej choroby zmarła. Co z kolei wyłączyło 
mnie całkowicie z normalnego  
funkcjonowania oznaczało, że 
przez co najmniej trzy tygodnie nie 
zaglądałem w ogóle do skrzynki. (…)
Proszę jeszcze zwrócić uwagę na fakt 
jakby mojej percepcji w tym okresie 
i stwierdziłem, że coś się w skrzynce 
znajduje. Naprawdę skrzynka pękała 
w szwach, mnóstwo w niej papierów 
znalazłem. Mimo tej wiedzy pani nie 
podjęła dalszych działań celem do-
prowadzenia do skutecznego dostarcze-
nia przedmiotowego pisma. Wiedziała pani 
w jakim ja stanie się znajduję wiedziała 
pani jakie obowiązki na mnie ciążą,  
a pani mimo wszystko otrzymała zwrotkę  

Utratą/.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Naczelnikiem 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie  
a Wójtem Gminy Nadarzyn w sprawie 
przejęcia od Naczelnika Urzędu Skar-
bowego w Pruszkowie zadań adminis-
tracji rządowej z zakresu egzekucji ad-
ministracyjnej należności pieniężnych  
z tytułu opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
w sprawie przekazania Policji w 2015 
r. środków finansowych stanowiących 
rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnych.
Uchwałę w sprawie zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, res-
tauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków przyjęto jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawkami  

w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 30 grudnia 2014 r. radni przyjęli 
jednogłośnie.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 
2015 – 2026.
Wszyscy radni jednogłośnie i bez 

poprawek zatwierdzili plany prac na 
rok 2015: komisji rewizyjnej i stałych 
komisji Rady Gminy Nadarzyn.
Dwa kolejne punkty porządku 

obrad sesji wywołały długą dyskusję 
radnych. Dotyczyły one uchwał  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatów radnych KWW Zielona 
Gmina – Nasz Dom - Piotra Miszczuka  
i Marcina Zaborowskiego. Rad-
ni nie wypełnili obowiązku usta-
wowego i nie złożyli w termi-
nie oświadczeń majątkowych. 
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, 
że radni mieli obowiązek złożyć 
oświadczenia 30 dni od zaprzysiężenia 
czyli do 31 grudnia ubiegłego 
roku. Podczas II sesji Rady Gminy  
w dniu 10 grudnia Przewodnicząca 
Rady ustnie przypomniała radnym  
o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych i upływającym 
31.XII. terminie. Przypomniała 
również o tym obowiązku radne-
mu Zaborowskiemu, gdy 13  
stycznia spotkała się z nim w sądzie 
na rozprawie dotyczącej protestu 
wyborczego. Wcześniej Radny (po III 
sesji 30 grudnia) deklarował, że doku-

ment złoży nazajutrz, czyli 31 grud-
nia. Gdy dowiedział się, że tego dnia 
Biuro Rady będzie czynne do godz-
iny 12 wyraził obawę, że nie zdąży 
tego oświadczenia złożyć. Aby ułatwić 
to radnemu Przewodnicząca podała  
prywatny nr telefonu. Zadeklarowała, 
że jeśli radny do godziny 16 poin-
formuje ją, że przygotował doku-
ment, to przyjedzie i to oświadczenie  
przyjmie. „Pan Zaborowski rzeczywiście 
zadzwonił 31 grudnia, ale o godz.  
18 i powiedział, że niestety nie zdążył 
i od tamtej pory nie interesował się 
czy wysłałam wezwania czy nie” – 
informowała Przewodnicząca Rady.
7 stycznia Przewodnicząca Rady 

wysłała do dwóch radnych, którzy 
dotąd nie złożyli oświadczeń we-
zwanie do przedstawienia doku-
mentów. Po dwukrotnym awizow-
aniu (8 i 16 stycznia 2015 roku) 
w dniu 22 stycznia Poczta Polska 
zwróciła nieodebraną korespondencję. 
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że od 
tego dnia zgodnie z prawem uważa się 
wezwania za skutecznie dostarczone  
i od 22 stycznia rozpoczyna się liczenie 
14-dniowego terminu dodatkowego 
na złożenie zaległych oświadczeń 
majątkowych. Zatem dodatkowy ter-
min na złożenie tych dokumentów 
minął 5 lutego.
Radny Miszczuk zaznaczył, że aby 

perfekcyjnie spełnić obowiązek, który 
nakłada ustawodawca należy sięgnąć 
po dokumenty źródłowe, których 
zwłaszcza na przełomie roku nie mógł 
skompletować. Tłumaczył, że usta-
wodawca wymaga, aby oświadczenie 
majątkowe wypełnione było z należytą 
starannością i rzetelnością pod groźbą 
kar. Stwierdził, że w ustawowo wyznac-
zonym czasie nie był w stanie złożyć 
swojego oświadczenia. Dlatego czekał 
na wezwanie go do złożenia tego 
oświadczenia i pisemne ponaglenie. 
Chociaż nie odbierał korespondencji na-
dal nie czuje się skutecznie zawiadomio-
ny o konieczności złożenia oświadczenia 
majątkowego. Uznał, że termin obliga-
toryjny nie został jeszcze rozpoczęty.
Radny Zaborowski tłumaczył, że „(…) 

instytucje finansowe mają to do siebie, 
że zwykle przysyłają swoim klientom 
informacje finansowe na koniec roku 
kalendarzowego. Mam świadomość, 
że w przeciwieństwie do niektórych 
osób, które zapominają o umieszcze-
niu dużych składników majątkowych 
w oświadczeniach w moim przypadku 
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Treść podjętych uchwał 
znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
Gminy: www.bip.nadarzyn.pl

Załącznik nr 1 
do Nr V.36.2015 uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r.

Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie 
ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Stosowane oznaczenia i określenia:
Dostawca wody i odbiorca ścieków – tu: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką)
Odbiorca usług - odbiorca wody i dostawca ścieków – osoba lub organizacja dysponująca nieruchomością podłączoną do gmin-
nej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej, która ma podpisaną umowę ze Spółką na dostawę wody i/lub odprow-
adzanie ścieków. RMB - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. 2006 r. Nr 127 poz. 886). Zgodnie z treścią §4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa (RMB), określa się co następuje:
1. Rodzaje prowadzonej działalności  
Podane w taryfie ceny (jednostkowe) mają zastosowanie w rozliczeniach Spółki z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
realizowanych na terenie gminy Nadarzyn.  Spółka jako jedyny operator gminnego  systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy następujące rodzaje usług objętych tą taryfą:
a.  usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (przeznaczoną do spożycia przez ludzi), 
b. usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu gminy Nadarzyn, oraz   
c. usługi techniczne związane z przyłączaniem nowych odbiorców usług do gminnej sieci wodociągowej i/lub gminnej 
sieci kanalizacyjnej,
d. inne usługi wykonywane na zlecenie gminy Nadarzyn.
2. Rodzaj i struktura taryfy – w rozliczaniach z odbiorcami wody i dostawcami ścieków z terenu gminy Nadarzyn, 
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. stosuje taryfę niejednolitą, z cenami jednostkowymi jak w zestawieniach  nr 2 
i 3 przypisanymi odpowiednio do wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców – podanymi  jak w Zestawieniu 1.
3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nadarzynie przypisani 
zostali do taryfowych grup odbiorców usług – jak w Zestawieniu 1,
4. Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i za odebranie 1 m3 ścieków ustalono, jak w 
Zestawieniach nr 2 i nr 3,
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe – ustala się, jak 
następuje:  rozliczenia dokonywane są: 
a. na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez dostawcę usług;
b. gdy zainstalowano wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, to  rozliczenie wody odbywa się na pod-
stawie pomiaru ilości odebranej wody wg wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez dostawcę usług, a rozliczenia  
odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie (rejestrowanej na dzień rozliczenia) różnicy w odczytach wodomierza głównego 
i wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej;

Uchwała Nr V.36.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,Nr.142 poz. 1591 ze zm. ) 
oraz art. 24 ust. 1, 3, 5, 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje; 
§ 1

Zatwierdza się taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich 
odbiorców w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXX/325/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy 

opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i taryfy opłat  za  zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn i Przedsiębiorstwu Komunalnemu Nadarzyn Sp. z o.o. 
w Nadarzynie ul. Graniczna 4.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r.

i nie podjęła żadnych prób dalej, aby mi to 
dostarczyć. Uważam, że jest to skandal” 
– uzasadniał radny. Obie uchwały zostały 
przyjęte większością głosów 9 do 5 (radni 
nie mogli głosować w swojej sprawie). 
Obaj radni, zapowiedzieli, że zamierzają 
odwołać się do sądu od uchwały rady. 
Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 

Materiał filmowy z V Sesji Rady  
- ITVNadarzyn: 

sprawy przez sąd radni pełnią swoje 
obowiązki.                                                               

red.
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W  rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosuje się stawki brutto, jak w poniższym zestawieniu: 
Zestawienie 2    Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO:

c. gdy zastosowano urządzenie pomiarowe (do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków), rozliczenia dostarczonej wody 
dokonywane są j.w., a rozliczenia odebranych ścieków wg wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego przez odbiorcę usług 
w uzgodnieniu z dostawcą usług;
d. w przypadku awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w rozliczeniach stosowana będzie przeciętna 
(miesięczna) ilość dostarczonej wody i/lub ilość odebranych ścieków wg danych za trzy ostatnie miesiące, gdy wodomierz i/lub 
urządzenie pomiarowe były sprawne. 
6. Warunki stosowania cen taryfowych:
a. ujęte taryfą ceny stosowane są w rozliczeniach z każdym odbiorcą wody i każdym dostawcą ścieków, którego nieruchomość 
podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nadarzynie, a usługi świadczone są na podstawie umowy pod-
pisanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn.   
b. W przypadku pogorszenia jakości usług dostawy wody lub odprowadzania ścieków socjalno-bytowych lub przemysłowych 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 
gminie Nadarzyn. 
c. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców jest ilościowo nieograniczony. 
d. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług określa przyjęty w trybie uchwały regulamin zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Nadarzyn.

W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków rozliczenia prowadzone są z odbiorcami zakwalifikowanymi do 
jednej z niżej podanych taryfowych grup odbiorów usług (ozn. TGO).  Kwalifikacja ta może być potwierdzona odpowiednim 

zapisem w obowiązującej strony umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

TGO - Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i dostawców 
ścieków.

Grupa I Gospodarstwa domowe i rolne, jednostki organizacyjne gminy

Grupa II Pozostali odbiorcy, w tym działalność gospodarcza, cele niekonsumpcyjne, odbiorcy spoza 
gminy Nadarzyn

TGO- Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Cena netto Cena brutto Opłata abonamentowa Opłata abonamentowa  brutto

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc
Grupa I 5,80 6,26 0,00 0,00
Grupa II 7,91 8,54 0,00 0,00
Grupa III 13,00 14,04 0,00 0,00

TGO- Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i 
dostawców ścieków.

Grupa I Gospodarstwa domowe i rolne, jednostki organizacyjne gminy
Grupa II Pozostali dostawcy, w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, usługi
Grupa III Ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych gminy Nadarzyn

Zestawienie nr 1 b

TGO- Taryfowa 
grupa odbiorców 

usług

Cena netto Cena brutto
Opłata 

abonamentowa
netto

Opłata abonamentowa
brutto

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc

Grupa I 2,50 2,70 0,00 0,00

Grupa II 4,71 5,09 0,00 0,00
Zestawienie 3   Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości, wg TGO:

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 
ze zm.) cena 1m3 wody ustalona jest w kwocie 2,50 zł (netto) tj. 2,70 zł/m3 brutto.

Dla potrzeb określonych w art. 221 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz.747 ze zm.) cena m3 wody ustalana jest w kwocie 2,50 zł (netto) tj. 2,70 zł/m3 brutto.W rozliczeniach z podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą, za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Nadarzyn  uznaje 
się ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonej w indywidualnej umowie na odbiór ścieków.  Do czasu 
przekazania w posiadanie urządzeń kanalizacji deszczowej nie ustala się dla Spółki opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych 
pochodzących z dróg i placów utwardzonych gminy Nadarzyn. 
1 Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciaża gminę na podstawie cen ustalonych w taryfie za: 1.) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; 2.)wodę zużytą do zasilania 
publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe; 3.) wodę zużytą do zraszania publiczncyh ulic i publicznych terenów zielonych.

Zestawienie nr 1 b
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Przypominamy, 

że kontakt z Radnymi 

Gminy Nadarzyn zgodnie 

z przyjętą od lat formą 

odbywa się za 

pośrednictwem Biura 

Rady Gminy. Z radnymi 

można skontaktować 

się telefonicznie lub 

umówić się na spotkanie 

po wcześniejszym uz-

godnieniu. Istnieje też 

możliwość kontaktu 

mailowego: 

rada@nadarzyn.pl; 

telefon do Biura Rady: 

22 729 81 94 wew. 176 lub 179 

oraz Przewodniczącej 

Rady Gminy: 502 439 485. 
Szczegółowe informacje o 

pracy Rady, podejmowanych 
uchwałach znajdują się w 

Biuletynie Informacji Pub-
licznej (http://bip.nadarzyn.

pl/23,organy.html) oraz na stronie 
www.nadarzyn.pl w zakładce 

Rada Gminy Nadarzyn (http://
www.nadarzyn.pl/320,rada-gminy.

html). 

Ponadto przyjęcia interesantów 
w biurze Rady Gminy przez 

Przewodniczącą Rady Gminy 
odbywają się w poniedziałki 

od godziny 16.00 do godz. 17.00 
po uprzednim telefonicznym 

zgłoszeniu się 
pod w/w numery telefonów.

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

Informujemy, że szczegółowy harmonogram wywozu śmieci dla po-
szczególnych miejscowości Gminy Nadarzyn na rok 2015 znajduje 
się na stronie: www.nadarzyn.pl w zakładce Ochrona środowiska/ 

Informacje i uchwały.
Przypominamy także, że mieszkańcy Gminy zobowiązani są do wno-
szenia opłaty za śmieci w terminach:
 - za I kwartał do 31 marca,
-  za II kwartał do 30 czerwca,
-  za III kwartał do 30 września, 
-  za IV kwartał do 31 grudnia. 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Szanowni Państwo,
 

Rozpoczęła się akcja składania ze-
znań rocznych.W tym roku termin 
na złożenie zeznania PIT upływa  
w poniedziałek 30 kwietnia.

Każdy, kto składając swój PIT jako 
miejsce zamieszkania wskaże Gminę 
Nadarzyn, będzie miał udział w jej 
rozwoju. Wystarczy zaktualizować 
faktyczny adres zamieszkania we wła-
ściwym Urzędzie Skarbowym.

Gdy Twój adres zameldowania  
i adres zamieszkania podlega pod 
ten sam Urząd Skarbowy

W takiej sytuacji nie musisz robić 
nic więcej niż w części B zeznania po-
datkowe PIT-37 wpisać aktualny na 
dzień 31.12.2014 roku  adres zamiesz-
kania, np.: jesteś mieszkańcem Nada-
rzyna ale zameldowanym w Prusz-
kowie. W zeznaniu podatkowym  
w części B dotyczącej adresu zamiesz-
kania wpisujesz adres w Nadarzynie. 
Nie ma potrzeby składania żadnych 
odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Gdy Twój adres zameldowania 
podlega pod inny urząd skarbowy 
niż adres zamieszkania

W takiej sytuacji, poza wpisaniem  
w części B zeznania podatkowe PIT-
37 faktycznego adresu zamieszkania, 
należy we właściwym urzędzie skar-
bowym uaktualnić adres zamiesz-
kania składając na druku ZAP-3 
zgłoszenie aktualizacyjne osoby fi-
zycznej będącej podatnikiem. Wzór 
formularza stanowi załącznik nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 27 grudnia 2011 roku w spra-
wie wzorów formularzy zgłoszeń 
identyfikacyjnych i zgłoszeń aktuali-
zacyjnych (Dz.U. nr 298, poz. 1765) 
i służy do zgłoszenia aktualnego ad-
resu miejsca zamieszkania, danych 
kontaktowych oraz informacji doty-
czących osobistego rachunku.

 
Formularze zgłoszenia aktuali-
zacyjnego dostępne są w każdym 
urzędzie skarbowym. Można po-
brać je także z naszej strony inter-
netowej i uzupełnić - ZAP-3.

red.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja
- To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego 
miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może 
być z niego dumne – Abraham Lincoln.
Cytat ten wydaje mi się wyjątkowo 
celny biorąc pod uwagę wydarzenia  
i postawy, których świadkami jesteśmy  
w ostatnim czasie. 16 listopada minione-
go roku w całym kraju ruszyliśmy do urn. 
Wybieraliśmy naszych bezpośrednich 
reprezentantów do władz lokalnych. 
Decyzje, które podejmowaliśmy były  
o tyle łatwiejsze, że w wielu przypadkach 
kandydaci do samorządów zwłaszcza 
w małych miejscowościach i na wsiach 
byli naszymi bliższymi lub dalszymi 
sąsiadami. Znaliśmy ich osobiście więc 
nie wybieraliśmy „kota w worku” zna-
nego jedynie z telewizji.

Ze sceny zejść
 niepokonanym…

W całym kraju wybraliśmy blisko 47 
tysięcy radnych rad gmin, powiatów 
i sejmików wojewódzkich, a także 
prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów  
i prezydentów. Wszyscy oni musieli 
zgodnie z prawem i w wyznaczo-
nym terminie złożyć oświadczenia 
majątkowe. Głośno było o aktorach 
popularnych seriali (Piotr Pręgowski, 
Katarzyna Bujakiewicz), którzy zrezyg-
nowali z funkcji radnych, gdyż kon-
trakty podpisane z wytwórniami 
objęte były klauzulą tajności. Osoby 
te, nie widząc możliwości uczciwego  
i solidnego przedstawienia swoich do-
chodów w oświadczeniu majątkowym 
zrezygnowały z mandatów. Decyzje 
takie podjęły nie tylko telewizyjne 
gwiazdy. Mandatu radnego zrzekł 
się Sebastian Gonicki, radny gminy 
Orchowo, który także nie złożył 
oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym. Analogiczna sytuacja 
miała miejsce w pobliskim Milanówku 
gdzie radny Cezary Nowak, który nie 
złożył oświadczenia majątkowego  
z mandatu zrezygnował jeszcze w styczniu.

   Oświadczeń majątkowych nie złożyli 
także dwaj rodzimi radni z KWW Zielo-
na Gmina - Nasz Dom Piotr Miszczuk i 
Marcin Zaborowski. 
Zgodnie z obowiązującym prawem pod-
czas ostatniej sesji Rady Gminy podjęto 
uchwałę w sprawie „stwierdzenia wygasze-

nia mandatów dwóch radnych”. Z in-
formacji opublikowanej na portalu Fa-
cebook przez Urząd Gminy wynika, że 
„(…) uchwała rady gminy stanowi jedynie 
potwierdzenie tego stanu. Rada gminy ma 
obowiązek podjęcia uchwały, jeśli tego 
nie zrobi, wojewoda wzywa radę do jej 
podjęcia w terminie 30 dni.(…)”

Wykład z rozumienia 
i interpretacji 

przepisów prawa
Podczas marcowej sesji obaj radni 

mieli okazję wyjaśnić dlaczego nie 
spełnili obowiązku ustawowego i nie 
złożyli wymaganych oświadczeń. Za-
miast tego każdy z radnych najpierw 
przez kilkanaście minut odpytywał 
gminnych mecenasów ze znajomości 
przepisów prawa.

Odpowiedzi prawników wyjaśniające 
pojęcie „skutecznego doręczenia” przez 
długi czas nie satysfakcjonowały radne-
go Miszczuka. Zatem przez kilkanaście 
minut drążona, wałkowana i pogłębiana 
była definicja terminu „skutecznego 
doręczenia” wezwania radnego do 
spełnienia obowiązku ustawowego. 
Pytał kiedy doręczenie jest skuteczne, 
kiedy nie i w świetle jakich przepisów, 
którego kodeksu? Sesja zmieniła się 
w wykład, a mecenasi udzielili zgro-
madzonym darmowych korepetycji  
z zakresu wykładni i interpretacji  
przepisów prawa. 

Niestety nie wszyscy słuchacze  
przyswoili wiedzę. Przy kolejnym 
punkcie sesji – wygaszeniu mandatu rad-
nego Zaborowskiego – temat „skutecz-
nego doręczenia” powrócił niczym bu-
merang. Zgromadzeni ponownie stali się 
mimowolnymi świadkami akademickiej 
dyskusji, której efekt jest taki, że każda 
ze stron pozostała przy własnym ro-
zumieniu przepisów prawa. Zatem obaj 
radni zapowiedzieli, że od decyzji rady 
odwołają się do sądu. 

Czy jesteśmy z nich 
dumni?

Radny Miszczuk wyjaśnił, że usta-
wodawca nakładając obowiązek 
wypełnienia i złożenia oświadczenia 

majątkowego zaznaczył, że wymaga od 
wypełniającego należytej staranności 
i rzetelności. Wspomniał również  
o groźbie „srogich kar” przewidzianych za 
nawet „drobne pomyłki, czy przeoczenia”.
- Dlatego aby perfekcyjnie spełnić ten 
obowiązek należy sięgnąć po doku-
menty źródłowe, które nie zawsze są 
możliwe do skompletowania w krótkim 
czasie a szczególnie na przełomie roku 
– wyjaśniał radny Miszczuk.

Perfekcjonizm radnego przeszkodził 
w terminowości wypełnienia 
obowiązku. Z tłumaczenia radnego 
wynika, że niemal 50 tysięcy radnych, 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
albo swój obowiązek spełniło niedbale, 
albo naszych radnych przerósł formu-
larz oświadczenia. Swoją drogą nikt 
nie dyskutuje ze skarbówką czy został 
zawiadomiony skutecznie o obowiązku 
złożenia PIT-u. Wszyscy wiemy co do 
nas należy i lepiej lub gorzej obowiązki 
wypełniamy. Nie domagamy się specjal-
nego traktowania i nie zrzucamy winy za 
własne błędy na wszystkich dookoła.

Od radnego Miszczuka 
dowiedzieliśmy się, że termin był nie-
odpowiedni – bo przełom roku. Że 
został nieskutecznie powiadomiony  
o spóźnieniu się z oświadczeniem 
– bo do własnej skrzynki na listy 
nie zajrzał i poczty nie odbierał. 
Bo Przewodnicząca Rady e-maila 
nie wysłała, bo nie zadzwoniła  
i ostatecznie nie poinformowała go 
o jego obowiązkach „osobiście”. 
Przecież mogła namiot przed furtką 
rozłożyć i okupować bramę wjazdową 
do posesji radnego w nadziei, że 
ten kiedyś się pojawi. Wtedy będzie 
mogła go „skutecznie” zawiadomić  
o tym, że spóźnił się z oświadczeniem 
majątkowym.

Co więcej „zaniepokojony” nie-
otrzymaniem ponaglenia, pan  
Miszczuk już 9 lutego pisemnie pouczył 
przewodniczącą rady o tym, że powinna 
wysłać do niego „wezwanie do złożenia 
oświadczenia”. Mistrzostwo świata.

Kalendarz zdarzeń 
- (…) Jeśli chodzi o te terminy,  
o których żeśmy mówili, to rzeczywiście 
termin po 31 grudnia został przekroc-
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zony – przyznał w swojej wypowiedzi 
radny Zaborowski. – Tak mam tego 
świadomość. Mam świadomość, że  
w tym terminie nie mogłem prawidłowo 
złożyć oświadczenia majątkowego. 
(…) Informuję Państwa, a zarazem 
wyjaśniam, że do dnia dzisiejszego wbrew 
wymogom wyżej wymienionego prz-
episu nie dostarczono mi skutecznie w 
formie pisemnej wezwania do złożenia 
oświadczenia majątkowego (…) Ciekaw 
jestem jak państwo się zachowacie 
jako Rada Gminy w momencie gdy w 
pierwszej instancji orzeczenie (red. sądu) 
będzie po naszej myśli? 
Cóż wtedy – pytał radny Zaborowski.
Ja z kolei ciekaw jestem, jak panowie radni 
się zachowacie gdy ostateczne orzeczenie 
sądu (zapewne NSA) będzie dla Was nie-
korzystne?

W dalszej części wypowiedzi radny 
zaznaczył, że biuro rady gminy dys-
ponuje jego adresem mailowym i nu-
merem telefonu komórkowego. Mimo 
wszystko przewodnicząca ograniczyła 
się do staroświeckiej formy komunikacji 
– poczty. W sumie trochę to niespójne, 
gdyż wcześniej radny oświadczył, że 
miał być zawiadomiony pisemnie. Nie 
sądzę aby sms był formą adekwatną czy 
satysfakcjonującą radnego. Z e-mailami 
różnie bywa, mógł trafić do spamu, lub 
zagubić się w korespondencji – jak sam 
radny przyznał – przez jakieś trzy tygodnie 
nieodbieranej.

I sesja obecnej rady – 1 grudnia 2014 
roku – ślubowanie radni mają 30 dni 
od ślubowania na złożenie oświadczeń 
majątkowych.

II sesja – 10 grudnia - przewodnicząca 
rady przypomina ustnie  
o oświadczeniach majątkowych.

III sesja – 30 grudnia – radni mają jeszcze 
1 dzień na złożenie oświadczenia.

07 stycznia 2015 rok – wysłano do rad-
nych wezwanie do złożenia oświadczeń.

Dodatkowy 14 dniowy termin na 
złożenie oświadczeń należało liczyć od 
22 stycznia (dzień, w którym poczta 
po dwukrotnym awizowaniu odesłała 
pisma do gminy).

05 lutego 2015 roku – ostatni dzień 
dodatkowego terminu na złożenie 
oświadczenia.

13 stycznia spotkanie przewodniczącej 
rady z radnym Zaborowskim w sądzie 
(sprawa protestu wyborczego).

- Wspomniałam panu Zaborowskiemu  
o tym, że nie odbiera ode mnie ko-
respondencji – wezwania do 
złożenia oświadczenia – wyjaśniała 

przewodnicząca rady. – Pan  
Zaborowski potwierdził, że rzeczywiście 
ma coś w skrzynce. Coś jest w skrzynce 
ale jeszcze jest termin do złożenia takiego 
oświadczenia. Dodałam, że jest już po 
terminie.

IV sesja 6 lutego – dzień po dodat-
kowym terminie.

W rozmowie z Przewodniczącą 
Rady po sesji 30 grudnia pan  
Zaborowski zadeklarował, że postara 
się 31 grudnia to oświadczenie złożyć. 
W odpowiedzi dowiedział się, że biuro 
rady czynne jest do godziny 12. Jednak 
idąc na rękę i wykazując dobrą wolę 
przewodnicząca udostępniła radnemu 
prywatny nr. telefonu. Zobowiązała się 
również, że jeśli radny do godziny 16 
będzie miał gotowy dokument, to ona 
przyjedzie go odebrać. O godzinie 18, 
radny poinformował telefonicznie, że 
oświadczenia nie ma.

Bilokacja?
Później zgromadzeni w sali UG 

mieszkańcy dowiedzieli się, że z ważnych 
powodów rodzinnych (ciężkiej choroby 
i śmierci mamy) radny przez „dłuższy 
czas nie podejmował ze swojej skrzynki 
pocztowej żadnej (red. co podkreślił) 
żadnej korespondencji”. Bądź tu mądry 
i pisz wiersze. Radny (po śmierci mamy) 
nie tylko nie odbierał korespondencji. 
Rodzinne nieszczęście jak stwierdził 
„wyłączyło mnie całkowicie z nor-
malnego funkcjonowania; oznaczało, 
że  przez co najmniej trzy tygodnie nie 
zaglądałem w ogóle do skrzynki (…)”. 
Jak zatem skutecznie w rozumieniu 
radnego przewodnicząca miała go 
powiadomić? Zostaje modna ostatnio 
bilokacja i koczowanie przed wejściami 
do ogrodów obu już radnych. To, że 
przewodnicząca rady tego nie zrobiła 
zostało określone jako „skandal”.

Przyglądając się całej sprawie tak 
sobie myślę, że skoro na blisko 50 
tysięcy przedstawicieli władz lokalnych, 
trudności ze złożeniem omawianego 
oświadczenia miało tylko dwóch rad-
nych z Nadarzyna, to problem chyba 
tkwi w nich, a nie reszcie kraju.

„Wy sobie nami 
symbolami mordy 

wycieracie, a sami…”
- (…) Mimo różnych kuglarskich sz-

tuczek, które widziałem w życiu takich 
numerów jeszcze nie widziałem. To 

znaczy nie widziałem takiej obłudy po 
prostu - stwierdził radny Zaborowski. – 
Takiej obłudy a przypominam Państwu, 
że naszym obowiązkiem, szczegól-
nie osób wierzących jest w pierwszym  
przypadku wierność Bogu, w drugim za-
bezpieczenie naszego i naszych bliźnich 
honoru a w trzecim dbałość o interes 
Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej i do 
tego jesteśmy tutaj jako radni powołani.

Jak słusznie skomentował sytuację na 
FB pan Dawid, który również w wybo-
rach startował „Nie zmienia to faktu 
jednak, że oprócz wielkiej "zawieruchy" 
wokół dwóch "wygaszonych"  
funkcjonowanie tychże radnych nie  
ulega zmianie do momentu prawomoc-
nego wyroku sądu.” Zatem do „chwili 
uprawomocnienia się wyroku sądu radni 
pełnią swoje obowiązki (mogą pobierać 
także diety).” – wyjaśniły na FB władze 
gminy.

Na myśl przychodzi mi skecz ka-
baretu Limo Premier, Orzeł Biały  
i Krzyż: Godło informuje premiera, 
że odchodzi wraz z innymi symbolami 
(znaki drogowe, interpunkcja, tablica 
Mendelejewa, flaga, krzyż…). Orzeł 
Biały mówi między innymi: „Jesteście 
dziwny naród macie w dupie Orła,  
a klękacie przed kaczorem… (…)  
Flaga mówi, że przez te Wasze kłótnie 
ostatnio się czuje jak zwykła szmata 
(…) a później krzyż dodaje, że „Wy 
sobie nami symbolami mordy wyciera-
cie a sami d… dajecie.” Cóż nic dodać, 
nic ująć. Przyszła moda na patriotyzm, 
wzniosłe idee, słowa, gesty. Szkoda  
tylko, że za tymi deklaracjami kryją się - 
fakt chwalebne czyny, ale w najlepszym 
wypadku kogoś z rodziny a nie samych 
oratorów. Można wygłaszać samochwal-
cze mowy, powoływać się na bohater-
skie czyny i przypinać do własnej klapy  
ordery wujka, dziadka, teścia, stry-
ja. Grunt, by szanownym bliskim 
zasłużonego spokoju i szacunku 
nikt nie zakłócał. Aby z racji macha-
nia nimi jak chorągiewką i wyciera-
nia po wszystkich kątach nie prze-
wracali się w mogiłach jak wiertło  
w wiertarce…

Radna w ogrodnicz-
kach zakasze rękawy!

Na koniec pozytywny akcent – również 
z minionej sesji rady zaczerpnięty.  
Z zainteresowaniem przyglądam się dy-
namicznej postawie radnej Wąsiewicz. Pani 
kipi energią. Na sesji znalazła jej ujście i z 
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Inwestycje Powiatu Pruszkowskiego dla naszej Gminy (cz.2)
W związku z pytaniami mieszkańców 

Gminy dotyczącymi cięć wydatków 
na inwestycje na terenie Gminy Na-
darzyn w uchwalonym budżecie Pow-
iatu Pruszkowskiego (z 1 300 000 zł w 
projekcie budżetu - przed wyborami 
samorządowymi do 300 000 w uchwalo-
nym - po wyborach samorządowych) 
staraliśmy się w poprzednim numerze 
WN wyjaśnić tą sprawę.

Do pięciorga radnych powiatowych 

reprezentujących nasz teren wysłaliśmy 
10 pytań: 1. Czy prawdą jest, że pro-
jekt budżetu na 2015 rok zakładał 
wydatki na inwestycje w zakresie 
transportu i łączności w gminie 
Nadarzyn wysokości 1 300 000 zł,  
a w zaakceptowanym budżecie na 
2015 rok wydatki te zredukowano do 
300 000 zł?
2. Jakie były przyczyny „obcięcia” mi-
liona złotych na drogi publiczne

powiatowe na terenie gminy Nadarzyn?
3. Jakie cele były ważniejsze niż reali-
zacja planowanych inwestycji na
terenie Krakowian i Walendowa?
4. Na jaki cel został „przesunięty” 
milion „zaoszczędzony” na inwesty-
cjach na terenie gminy Nadarzyn?
5. Jak zdaniem Rady Powiatu ma być 
zrealizowana budowa ronda w Kra-
kowianach skoro zgodnie z projek-
tem budżetu powiat miał na ten cel 

charakterystyczną dla siebie charyzmą nie 
tylko zgłosiła uwagi, ale i konstruktywny 
sposób poprawienia sytuacji – w dodatku 
własnymi rękami. Brawo! Liczę, że będzie 
pani inspiracją dla pozostałych radnych.

- Jestem mieszkańcem Starej Wsi, ale 
do Parku w Młochowie z dziećmi jeżdżę.  
Z jednej strony świetna sprawa edukacja ekologic-
zna, a co z edukacją estetyczną?

– słusznie pytała radna Wąsiewicz. – (…) 
Mnie osobiście przeszkadza, kiedy wychodzę z 
pięknego parku, gdzie jest piękny pałac, gdzie 
moje oczy odpoczywały i idę po pączki, po napój, 
po lody do sklepu no i niestety po drodze… natra-
fiam na tego typu pojemniki (red. kontenery do 

segregacji śmieci). No taki troszeczkę szok 
estetyczny.

Ochotnicy mile widziani!
Nieestetyczny jest również - zdaniem rad-

nej - widok pojemników na odzież. Skarżą 
się na to mieszkańcy oczekujący na auto-
bus w Starej Wsi na pętli. Pani Wąsiewicz 
zauważyła, że nie ma potrzeby aby te kon-
tenery tak się „afiszowały” i szpeciły obraz 
gminy skoro wszyscy wiedzą gdzie się one 
znajdują. Można je estetycznie schować z 
widoku.

- Mnie też zależy na tym, żeby było ładnie. 
Myślę, że ma Pani rację – zgodził się Wójt. – 

W związku z tym obudujemy to pięknym kwi-
etnikiem, zrobimy klomb. Tak, że pani postulat 
zostanie spełniony.

- Czy ta ewentualna zabudowa (red. kwiet-
niki zasłaniające kontenery) będzie konsul-
towana? – pytała radna Wąsiewicz - (…) 
To ja się na ochotnika zgłaszam aby ich wygląd 
konsultować.

Takich właśnie osób potrzebujemy, 
które nie boją się podwinąć rękawów i 

umazać ziemią. Bierzmy Wszyscy wzór z 
radnej. Nie oglądajmy się na innych, tylko 

własnymi rękami i inicjatywami pop-
rawiajmy estetykę najbliższego otoczenia.

AntyMalkontent
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W odpowiedzi na Pani pytania skierowane do radnych Powiatu Pruszkowskiego przedstawiam następujące informacje:
(…) Budżet Powiatu Pruszkowskiego został uchwalony w dniu 30 stycznia 2015 r. i jest wynikiem kompromisu pomiędzy licznymi zadaniami 
inwestycyjnymi zgłoszonymi do realizacji w poszczególnych gminach Powiatu Pruszkowskiego. (…)
Inwestycje w Gminie Nadarzyn
Na drogach powiatowych w Gminie Nadarzyn są przewidywane inwestycje i remonty w 2015 r. i kolejnych latach ujętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.
Obecny Zarząd i Rada Powiatu Pruszkowskiego zaplanowały inwestycje dostosowane do możliwości finansowych Powiatu Pruszkowskiego oraz 
stopnia przygotowania inwestycji w zakresie dokumentacji oraz zainwestowania w terenie obejmującym inwestycje.
(…) Dopiero środki zapisane w budżecie i uchwalone na sesji przez radnych stały się obowiązującym planem finansowym Powiatu. Nie było więc 
obcinanych środków, gdyż nie obowiązywał do dnia 30 stycznia 2015 r. żaden plan finansowy. (…)
Poprawa bezpieczeństwa jest celem nadrzędnym - niemniej warto rozważyć najefektywniejsze rozwiązania, ale i koszty ich realizacji.
Inwestycja w Walendowie
(…) Z relacji Sołtysa i Rady Sołeckiej wynika, że w ul. Brzozowej i ul. Nad Utratą na skrzyżowaniu tych dróg w minionym okresie było zaplanowane 
rondo. Ze względu na bardzo duży koszt jego realizacji Sołtys i Rada Sołecka poszukali innego rozwiązania i wskazali nam inne rozwiązanie - 
budowę sygnalizacji świetlnej. To o wiele tańsze rozwiązanie i bezpieczniejsze dla pieszych, którzy będą uprzywilejowani podczas rotacyjnej zmiany 
świateł.
Środki na to zadanie są przewidziane także w Wieloletniej Prognozie Finansowej i łączna kwota 800 tys. zł pozwoli na realizację tego zadania. 
Oczywiście trzeba pamiętać, że przed ogłoszeniem przetargu będzie sporządzony kosztorys inwestorski, który dopiero dokładnie wskaże poziom 
kosztów.
Inwestycja w Krakowianach
Budowa ronda w miejscowości Krakowiany wymaga dokładnej analizy w terenie i dopiero po zbadaniu wielu aspektów, tj. istniejących rozwiązań 
drogowych, infrastruktury technicznej i stanu drogi będzie można stwierdzić, jakie rozwiązanie jest zasadne, aby doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa.
Zadanie jest przewidziane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a więc będzie miało zapewnione finansowanie w kolejnych latach.
Ze względu na jego złożoność - oczekujemy na przygotowanie analizy techniczno - finansowej zadania.
Wydział Obsługi Mieszkańców jest zadaniem nowym i nie ma powiązania z finansowaniem innych inwestycji. Jest zadaniem ponadgminnym i będzie 
służył mieszkańcom całego powiatu.
Będzie realizowany jako zadanie zgłoszone przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego w oparciu o Jego przemyślany plan reorganizacji Starostwa 
Powiatowego. (…)

Z poważaniem,
Aurelia Zalewska - Radna Powiatu Pruszkowskiego Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

przeznaczyć 500 000 zł, a zatwierdził 
jedynie 200 000?
6. Co w związku z powyższym ma być 
zrealizowane w 2015 roku za przewidzia-
ną na budowę ronda kwotę 200 000 zł ?
7.Czy rozkładając koszty budowy 
ronda w Krakowianach na dłuższy 
niż pierwotnie planowano okres Po-
wiat bierze pod uwagę fakt, że prze-
prowadzenie tej inwestycji wymaga 
przebudowy miejscowej infrastruk-
tury i będzie znacznym utrudnieniem 
dla mieszkańców?
8. Jak zdaniem Rady Powiatu ma być 
zrealizowana przebudowa drogi nr
2845W - ul. Brzozowej w Walendo-
wie skoro zgodnie z projektem bu-
dżetu powiat miał na ten cel przezna-
czyć 800 000 zł, a zatwierdził jedynie 
100 000?
9.Dlaczego obcięto tak duże fundu-
sze w zakresie transportu i łączności
z projektu budżetu tylko gminie 
Nadarzyn?
10.Czy prawdą jest, że środki „zaosz-
czędzone” na inwestycjach 
w Krakowianach i Walendowie zosta-
ną przesunięte na utworzenie Wydzia-
łu Obsługi Mieszkańców WOM?

 Z pytaniami zwróciliśmy się do 
radnych: Agnieszki Kuźmińskiej, 
Aurelii Zalewskiej, Dariusza Nowa-
ka, Grzegorza Jastrzębskiego oraz 
Stanisława Dymury. Od dwo-
jga radnych otrzymaliśmy odpowiedzi  
w wyznaczonym terminie. Dwoje rad-
nych odpowiedziało po wysłaniu stron 
do drukarni. Radny Stanisław Dymura 
nie odpowiedział. Kierując się inter-
esem społecznym i chcąc zadośćuczynić 
pytaniom czytelników przypomi-
namy wcześniej otrzymane odpow-
iedzi oraz prezentujemy te otrzymane  
z opóźnieniem. 

Radna Agnieszka Kuźmińska (skan 
dokumentu w całości publikowaliśmy w poprz-
ednim numerze WN - red.) wyjaśniła m.in. 
„(…) Nowy Zarząd Powiatu (V kadencji) 
przedstawił Radzie Powiatu zmieniony pro-
jekt budżetu na 2015 r., w którym była tylko  
inwestycja w Walendowie z kwotą 100.000 zł. 
Nie są mi znane intencje i motywy, jakimi zarząd 
się kierował przygotowując zmieniony projekt 
budżetu, gdyż na moje zapytania na komisji 
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w dniu 
23 stycznia 2015 r. Pan Starosta Zdzisław 
Sipiera nie wyjaśnił w sposób przekonywujący 
przyczyn takiej decyzji zarządu. Padło je-

dynie stwierdzenie, iż niektóre gminy były  
w poprzedniej kadencji uprzywilejowane 
w zakresie inwestycji. 

Dzięki m.in. mojej interwencji na komis-
ji, zarząd autopoprawkami wprowadził  
w budżecie na 2015 r. ponownie budowę ronda w 
Krakowianach, ale przeznaczając zdecydowanie 
mniej środków.(…)” 

Radny Grzegorz Jastrzębski wyjaśnił 
„Prawdą jest, że środki na inwestycje 
drogowe w Gminie Nadarzyn zostały 
przeniesione na następne lata, a co się  
z tym wiąże nie będą realizowane (na pewno w 
całości w tym roku budżetowym). Inwestycje te 
zgodnie z prognozą WPF mają być wykonane 
w 2016-2017. O powody takich czynności 
należy zapytać Starostę oraz Zarząd ponieważ 
to organ wykonawczy decyduje wraz z grupą 
koalicyjną o kształcie budżetu (...)”

W pytaniach które zadaliśmy rad-
nym powiatowym odwoływaliśmy 
się do różnic w kwotach między pro-
jektem budżetu, a zaakceptowanym 
budżetem na 2015 rok. Nasze pyta-
nia nie dotyczyły planu finasowego 
Powiatu Pruszkowskiego.

Poniżej odpowiedź Aurelii Zalewskiej  
i Dariusza Nowaka

red.
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    W związku z tym, iż w odpowiedzi Dariusza Nowaka znalazło się szereg nieścisłości, a także nieprawdziwych 
informacji przedstawionych jednostronnie - z poziomu powiatu, umieszczamy poniżej komentarz do 
otrzymanych odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że być może radny powiatowy nie jest zorientowany  
w sytuacji gminnej i sprawach, które są kontynuacją działań podjętych wcześniej. 
Odpowiedź na pytania: 1, 2, 3, 4 9
Zadane przez redakcję pytania dotyczyły budżetu powiatu pruszkowskiego na 2015 rok, nie zaś wieloletniego planu 
finansowego Starostwa Powiatu Pruszkowskiego, który obejmuje swoim zasięgiem okres kilku lat.  Słowa o ważności 
inwestycji w Gminie Nadarzyn w zaakceptowanym budżecie niestety nie poparte są rzeczywistym stanem, gdyż tylko dwóm 
gminom, w tym naszej obcięto wydatki na inwestycje. A redukcja miliona złotych z kwoty 1 miliona 300 tysięcy, które były 
przewidziane w planach budżetowych to znacząca różnica przez którą niezrealizowane zostaną ważne inwestycje. 
- „Obcięto” kwotę przeznaczoną na budowę ronda w Krakowianach o nie bagatela 300 000 zł, 
- Zredukowano kwotę przeznaczoną na przebudowę drogi Nr 310316W ul. Brzozowej  oraz dróg Nr 2845W i 2860W  
w Walendowie z 800 000 zł do 100 000 zł.
- „Zaoszczędzono” na pomocy społecznej: zrezygnowano z dobudowania pomieszczenia suszarni przy Domu Pomocy 
Społecznej w Czubinie oraz zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych. Zredukowano 
również wydatki na ochronę zdrowia, w tym dofinansowanie szpitali powiatowych o połowę. Zrezygnowano z wydatków 
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz zaoszczędzono na sprzęcie medycznym w SPZ ZOZ w Pruszkowie o 
prawie połowę. Zrezygnowano z zakupu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie SPZ ZOZ 
w  Pruszkowie. Ogólnie kwota przeznaczona na pomoc społeczną i ochronę zdrowia zmniejszyła się o 2 mln 650 tys zł.
Efektywna współpraca Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z Gminą Nadarzyn oferowana przez Radnego Nowaka 
ma polegać na „obcinaniu” środków przeznaczonych na inwestycję, bezpieczeństwo i zdrowie właśnie w naszej gminie? 
Zapowiada się dobrze...
Odpowiedź na pytania: 5, 6, 7
- Władze gminy od dawna planują budowę kanalizacji w Krakowianach i Woli Krakowiańskiej – pozwolenie na budowę 
czeka na realizację, a Gmina Nadarzyn jest gotowa przystąpić do prac. Na budowę kanalizacji Gmina Nadarzyn otrzymała 
już pozwolenie i nic nie stałoby na przeszkodzie, aby połączyć ze sobą i skoordynować rozpoczęcie robót związanych z 
powstaniem sieci kanalizacyjnej oraz budową ronda w Krakowianach.Jeżeli w najblizszym czasie nie ruszy budowa ww. 
ronda Gmina Nadarzyn poniesie kolejne koszty, w wysokości 72 570 zł związane z aktualizacją istniejącej już dokumentacji. 
Skrzyzowanie dróg, gdzie powstac ma rondo jest miejscem bardzo niebezpiecznym, dlatego starania gminy o jego jak 
naszybszą budowę nie są lobbowaniem a dbałością o bezpieczeństwo mieszkańców tych terenów, a także uczęszczających 
tą trasą kierowców. Trzeba zaznaczyć fakt, iż planowane rondo miałoby najmniejsze z możliwych, dopuszczalnych dla tego 
typu skrzyżowań rozmieszczenie. Nie chodzi bowiem o spektakularność i wygląd tego miejsca, a o bezpieczeństwo, które 
w wypadku tego typu rozwiązań drogowych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku skrzyżowań tradycyjnych. Tym 
bardziej, że skrzyżowanie w Krakowianach obecnie ma bardzo ograniczoną widoczność. 

- Stan dróg powiatowych w Krakowianach i Woli Krakowiańskiej wymaga napraw,  choć część została zrealizowana w 
2013 i 2014 roku. Priorytetem jest budowa ronda i bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci uczęszczających  
do szkoły jak również poprawa stanu faktycznego dróg powiatowych. 
- Wzrost kosztów budowy kanalizacji w Wolicy spowodowany był przede wszystkim tym, że na etapie realizacji robót 
inwestycja wielokrotnie kwestionowana była przez mieszkańców, pomimo wcześniejszych zgód na przeprowadzenie 
sieci kanalizacji. Wymagało to dodatkowych rozwiazań i zmian w przebiegu sieci. Koszt tego zadania wynikał również 
z nieprzewidzianych dokumentacją techniczną warunków gruntowych tj. wysokim poziomem wód gruntowych, który 
zmienił się w przeciągu kilku lat. Prowadzenie robót w takich warunkach generowało dodatkowe koszty.
Odpowiedź pytanie 8
- Jesli chodzi o inwestycję w Walendowie (rondo przy ul. Brzozowej) mieszkańcy tej miejscowości i Gmina Nadarzyn 
zabezpieczyli środki z Funduszu Sołeckiego na wybudowanie w jak najszybszym terminie sygnalizacji świetlnej  
w tym miejscu, a w dalszej perspektywie czasowej ronda. Odkładanie tej inwestycji w czasie naraża mieszkańców oraz 
korzystających z tej drogi kierowców na niezbezpieczeństwo.
Gmina Nadarzyn, aby przyspieszyć realizację tego zadania przez Powiat chce partycypować w kosztach mimo, iż ta 
inwestycja nie należy do zadań gminy.
Odpowiedź pytanie 10
- Powstanie Wydziału Obsługi Mieszkańców, na co wydatkowana ma zostać kwota 1 000  000 zł. wiąże się przede 
wszystkim ze wzrostem zatrudnionych osób. Większa liczba pracowników nie oznacza, iż polepszy się standard pracy 
starostwa. Może warto było zastanowić się nad innym, mniej kosztownym rozwiązaniem. Np. profilem starostwa na 
portalu społecznościowym faceebook, który w dzisiejszych czasach jest powszechnie stosowanym i bardzo praktycznym 
w szybkiej komunikacji środkiem, albo też większa otwartość i przychylność do klienta lub dobrze zorganizowany punkt 
informacyjny oraz uproszczone procedury. Niepokojący jest fakt, iż fundusze na powstanie WOM uzyskane zostały 
kosztem inwestycji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.                                                                                red.
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 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

•  Salon Fryzjerski „Studio 3”, 
ul. Mszczonowska 8,  Nadarzyn, 
co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem 
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, 
antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta. 

ZDROWIE I URODA:
 •  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium.
  • Salon Urody - Studio Fryzur, 

ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% ogólny 
zakres usług gratisy przy zakupie kosmetyków po 

wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, 
ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .

KARTA NADARZYNIAKA
 - już ponad tysiąc osób bierze udział w  programie skierowanym do 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy  
i  płacących tu podatki.  
   Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka prosze-
ni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy  
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek 
należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców 
prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat Promocji  
(I p., pokój 238) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty 
upustów i ulg dla posiadaczy Karty. 
   Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka. 

Nasi partnerzy 
(zniżki):

KOMUNIKACJA:
 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. 
Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowywane 
karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów – wyjście 2); Stacje 
Metra: Imielin (pawilon 020-024), Służew (pawilon 020-024), Centrum (pawilon 2010B), 
Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał (pawilon 09), 
Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pawilon 1012), 
Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec Wschodni - ul. Lubelska (dworzec autobusowy od 
strony ul. Lubelskiej).

Rodzaj biletu Do biletu 
normalnego

Do biletu 
ulgowego 50%

30 dniowy imienny obowiązujący  
w strefie 1 i 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny obowiązujący    
w strefie 1 i 2                        54 zł           27 zł

30 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        32 zł           16 zł

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• RIO - 
Wynajem 
przyczep, 
ul. Osiedlowa 4, 
Rusiec; 10% 
wynajem.
• Family 
Company. Usługi hydrauliczne; ul. 
Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 10% usługi 
ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
sklepy internetowe.
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 
- 10% łącze internetowe 8/512; 
- 8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, 
Nadarzyn. Montaż i serwis komputerów 
stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%.
• Magic Jakub Ściwiarski, ul. 
Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby dekoracyjne,  10% 
farby antykorozyjne, 10% lakiery  
i impregnaty do drewna, porady malarskie 
100%.
• PITSTOP 
S z y m o n ,  
u l . 
Komorowska 
5, Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne;10% 
przechowalnia opon i kół
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. 
admar-budownictwo.pl od 23 lutego 2015 r. 
tel. 791 559 291; 5% usługi remontowe, 7% 
usługi wykończeniowe.

50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez GLKS, 30% składki członkowskie 5% 
obozy sportowe organizowane przez GLKS, 5% 
zakup sprzętu sportowego w firmach będących 
partnerami technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  
ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 30% 
wynajem obiektów 
sportowych; 50% 
wstęp na imprezy organizowane  przez GOS 

• Ludowy Klub 
Sportowy Orzeł 
N a d a r z y n , 
ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 50% wstęp 
na imprezy sportowe 
organizowane przez 

LKS Orzeł; 30% składki członkowskie, 
5% obozy sportowe organizowane przez LKS 
Orzeł; 
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstęp.

SKLEPY:
• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ, 
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 
5% okulary korekcyjne.
• IMBRYK,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
• Family Company. 
Odzież nowa i używana;  
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup 
odzieży używanej; 10% zakup odzieży nowej.
• Zino Centrum Malarskie 
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 
10% cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami.
• „Klasyka” Centrum Mody;  
al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież 
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
 Family Company. Naturalne 
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 8% cały asortyment.
• Artykuły Przemysłowe 
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nadarzyn.  
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty. 
• Sklep 
internetowy 
z 
zabawkami; 
www.memoland.
pl; 5% zabawki 
i akcesoria 
dla dzieci z 
w y ł ą c z e n i e m 
p r o d u k t ó w 
a k t u a l n i e 
promowanych

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny

KULTURA, 
ROZRYWKA 

I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.facebook.
com/osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala 
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort 
tenis ziemny, boisko piłka nożna, boisko 
siatkówka i koszykówka. 10% Rekreacja 
na powietrzu: jazda konna, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny, 
boisko + sprzęt do gry w minigolfl, angielski 
krokiet,badbinton/kometka/indiaka, boccia. 
5% imprezy: szkolenia/konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. Zniżki/
promocje nie łączą się. Nie dotyczy karnetów.

•  Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych 
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34, 
Nadarzyn; 10% język angielski, język 
hiszpański, język francuski, język rosyjski, 
język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
• After School 
Club, ul. 
Młodości 2 lok. 7, 
Książenice; 
10% pakiety 
świetlicowe; 10% 
opieka na godziny.
• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.

• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 5% czesne
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O Ś W I A T A

Dzień Babci 
i Dziadka

 
  Babcia i Dziadek to słowa, które każde-
mu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością, 
cierpliwością  i wszystkim co dobre. Kochają 
nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każ-
dy smutek mają rozwiązanie, znajdą radę 
na każde zmartwienie. 
     

Aby podziękować za dobro i wyra-
zić swoją miłość 12 stycznia odby-
ła się w naszej szkole uroczystość 
z okazji święta Babci i Dziadka. 
   Zaproszeni goście mieli okazję po-
dziwiać swoje pociechy z klas I-III, 
specjalnie dla nich przygotowanym 
programie artystycznym. Pod czuj-
nym okiem wychowawczyń dzieci 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki  
i składały życzenia. W pięknej sce-
nografii oraz wyjątkowej atmosferze 
wnuczęta wspaniale odegrały swoje 
role. Wszyscy z dumą patrzyli na swo-
je wnuki i gromkimi brawami dzię-
kowali im za występ. Niejednej babci  
i dziadkowi łezka zakręciła się w oku.
    Po części artystycznej dzieci wręczy-
ły gościom własnoręcznie wykonane 
laurki i zaprosiły babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek do szkolnej kawia-
renki, przygotowanej przez rodziców.  
   Była to naprawdę wyjątkowa uroczy-
stość, pełna uśmiechu, radości i dumy. 
Szczęśliwe  twarze babć i dziadków 
były dowodem, jak ważne są takie spo-

tkania i chwile spędzone wspólnie z 
wnukami. Mamy nadzieję, że ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci zarów-
no dzieci jak i dziadków.

Wycieczka uczniów 
klas I - III 

do Fabryki Krówek 
w Milanówku

16 stycznia uczniowie klas I-III, pod 
opieką wychowawców, wybrali się na 

ciekawą wycieczkę do Fabryki Kró-
wek w Milanówku.
   Dzieci miały okazję poznać ta-
jemnice produkcji krówek. Z dużym 
zainteresowaniem przyglądały się 
procesowi mieszania składników, go-
towania i krojenia masy krówkowej, 
ale jeszcze więcej emocji wzbudziło 
ręczne zawijanie cukierków. Wszy-
scy z podziwem obserwowali pracę 
Pań zawijających cukierki w etykiety, 
zwłaszcza niezwykle szybkie tempo  
i precyzję. Każdy mógł spróbować tej 
niełatwej sztuki zawijania cukierków 
podczas udziału w drugiej części wy-
cieczki, która obejmowała warsztaty 
plastyczne. Wszyscy uczestnicy wzięli 
udział w projektowaniu etykiet na cu-
kierki oraz konkursie plastycznym na 
najciekawszy projekt. Powstały bar-
dzo ciekawe prace, a wszyscy artyści 
otrzymali słodkie upominki.
   Zadowoleni , w dobrych nastrojach 
i z zapasami krówek wróciliśmy do 
szkoły.

Zespól nauczycieli klas I-III

SP Kostowiec III Kostowiecki 
Konkurs 

Kreatywności
 

Podobnie jak w latach ubiegłych Rada 
Rodziców zorganizowała w Szkole 
Podstawowej w Kostowcu III Kosto-
wiecki Konkurs Kreatywności. Nad 
przebiegiem całego konkursu czu-
wała Monika Jakubowska (Rada Ro-
dziców) oraz nauczycielka Agnieszka 
Bajnóg. Tym razem uczniowie mieli 
za zadanie wykonanie herbu na otrzy-
manej deseczce. W konkursie wzięło 
udział 51 uczniów. Uczestnicy kon-
kursu wykazali się wspaniałymi po-
mysłami. Wszystkie herby okazały się 
bardzo ciekawe. Ich tematyka nawią-
zywała do tradycji rodzinnych i rejo-
nu zamieszkania. Wszyscy uczniowie 
otrzymali dyplomy i upominki ufun-
dowane przez Radę Rodziców.

SP Kostowiec

Drodzy 
Czytelnicy!

Przypominamy, że pod niektó-
rymi artykułami w WN pojawiają 

się kody QR. 
Dzięki temu, przy pomocy bez-
płatnej aplikacji na smartfon 

lub tablet, w prosty 
i szybki sposób zostaną Państwo 

przekierowani do materiałów 
filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także do 
odwiedzania strony 

Gminy Nadarzyn: 
 www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 
forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl, 
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Sukces uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ruścu
20 lutego 2015 roku uczniowie SP  

w Ruścu wzięli udział w uroczystych 
obchodach Dnia Języka Ojczystego 
zorganizowanych przez Gimnazjum im. 
Prymasa Tysiąclecia w Raszynie. Pod 
kierunkiem nauczyciela języka polskiego 
– Anny Kubik dzieci napisały niezwy-
kle interesujące opowiadania, wykonały 
piękne ilustracje przedstawiające boha-
terów ulubionych książek, przygotowały 
kunsztowne przemówienia oraz utwory 
do recytacji, a także zdobyły rozległą 
wiedzę o literaturze fantastycznej.

Niebywały talent oraz ogromne za-
angażowanie naszych uczniów wzbu-
dziły uznanie jury, co znalazło odzwier-
ciedlenie w przyznanych nagrodach.  
W konkursie plastycznym I m. zaję-
ła Amanda Chrostek, a wyróżnienia 
otrzymały Zuzanna Posadzy i Martyna 
Brzezińska. W zmaganiach kraso-
mówczych swoją piękną wymową oraz 
profesjonalnym ujęciem tematu jury i 
zgromadzoną publiczność zachwyciły 
Kinga Konarska i Matylda Konarska, 
które zajęły I i II miejsce. Konkurs re-
cytatorski wygrała Aleksandra Kotarska, 
a II m. zdobyła Julia Perendyk. 
Natomiast w zmaganiach literackich 
Antonia Dośpiał uzyskała II m., a Artur 
Króliczek otrzymał wyróżnienie.

Anna Kubik - nauczyciel SP Rusiec
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Wycieczka do ogrodu 
botanicznego

W dniu 23 lutego uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza  
w Woli Krakowiańskiej uczestniczyli  
w wycieczce do Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. W usy-
tuowanych w parku Łazienek Królews-
kich szklarniach mogli oni zobaczyć 
rośliny z całego świata. Panie przewod-
niczki oprowadzające dzieci po obiek-
tach ogrodu nie tylko pokazały rośliny 
z różnych stref  klimatycznych, ale także 
opowiedziały o nich. Taka lekcja przy-
rody z pewnością zapadnie w pamięci 
wszystkich uczestników na długo.

Warsztaty kulinarne
Pod koniec zeszłego miesiąca  

w naszej szkole odbyły się kolejne war-
sztaty kulinarne realizowane w ramach 
projektu unijnego „Moja Przyszłość”.  
Tym razem uczniowie przygotowywali 
makaron „a la Zosia”. Danie było 
wyśmienite a uczniowie biorący udział 
w warsztatach świetnie sprawdzili się w 
roli początkujących kucharzy.

Szkoła z klasą 2.0
Za nami kolejne zadanie ukończone 

w ramach ogólnopolskiego projektu 
„Szkoła z klasą”. Tym razem nauczy-
ciele musieli wybrać jedną ze ścieżek 
edukacyjnych dostępnych w programie 
i wcielić jej założenia podczas pracy  
z dziećmi.  Razem z uczniami pracują 
nad tym, aby jak najbardziej kreatywnie 
wykorzystać czas na lekcjach. Nasza 
szkoła może pochwalić się już dwoma 
(!) dobrymi praktykami przyznanymi 
przez internetowych moderatorów 
programu, brakuje nam już tylko jednej, 
aby zostać szkołą ekspercką! 

Trzymajcie kciuki.

SP Wola Krakowiańska 

Dużym plusem naszej placówki jest  
mała liczebność klas, co pozwala na 
indywidualne podejście do ucznia. 
Do oddziału przedszkolnego mogą 
uczęszczać dzieci od 4 do 5 roku 
życia. W tym roku szkolnym uczy się 
ośmioro dzieci. Oddział usytuowany 
jest na parterze budynku szkolnego 
z wydzieloną szatnią. Sala, w której 
przebywają dzieci została komplek-
sowo wyremontowana w ubiegłym 
roku. Wyposażona jest w estetyczne 
i funkcjonalne mebelki (szafki, sto-
liki, krzesła) dostosowane do wieku. 
Dzieci mają do dyspozycji dużą ilość 
różnorodnych zabawek i gier eduka-
cyjnych, a także dużą ilość pomocy dy-
daktycznych, w tym także audiowizual-
nych. Szkoła posiada nowoczesna salę 
gimnastyczną.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się 
pięć dni w tygodniu w godzinach 8:00 
– 13:00
   
Szkoła dodatkowo zapewnia dzieciom:
• opiekę świetlicową od godz.6:30 do 
godz.17:30
• bezpłatne,  dodatkowe lekcje języka 
polskiego dla obcokrajowców
• możliwość zakupu obiadu
• bezpłatną naukę języka angielskiego
• naukę religii
• zajęcia z psychologiem

Oddział Przedszkolny 

• zajęcia z logopedą
• zajęcia z integracji sensorycznej
• od roku szkolnego 2015/2016  
planowane są wyjazdy na basen.

SP Wola Krakowiańska

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci 
do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

w Woli Krakowiańskiej. 

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły
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Punkty Konsultacyjno - Informacyjne
    Oferta Punków Konsultacyjno-Informacyjnych skierowana jest do mieszkańców z terenu Gminy Nadarzyn, a w szczególności 
z rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie. 
- Psycholog- przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym dwa razy w tygodniu : środy 17.00-19.00 i piątki 10.30 - 13.00. 
Zapisy w dniach przyjęć, Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony Ronda Armii Krajowej), tel.22 729 82 74
- Psychoterapeuta - pomoc w zakresie uzależnień i kryzysów życiowych
Jeżeli :
• w Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy
• z powodu zażywania substancji psychoaktywnych ponosisz szkody
• doznajesz przemocy lub agresji ze strony bliskich Ci osób
• bliska Ci osoba nadużywa alkoholu, a Ty nie wiesz jak temu zaradzić
• masz problem w radzeniu sobie ze złością
Dyżur w środy w godz.16.00-19.30 Zapisy telefonicznie GOPS tel.22 739-73-20 w dniach: poniedziałek 9.00-17.00, 
wtorek-piątek 8.00-16.00 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Porady w zakresie przeciwdziałania przemocy i spraw dotyczących podjęcia leczenia związanego z uzależnieniami. 
Wtorki od 16.15-18.00 ; Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony Ronda im. Armii Krajowej), tel.22 729-82-74
- Prawnik 
Poradnictwo specjalistyczne obejmujące zakres spraw rodzinnych i opiekuńczych ( dla klientów Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nadarzynie). Zapisy pod numerem telefonu 22 739-73-20 w siedzibie GOPS, ul. Mszczonowska 24.
- Mityngi AA
Spotkania ludzi dążących do trzeźwości; podczas których mężczyźni i kobiety „dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą 
i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”- źródło: Preambuła AA. 
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w godzinach 16.00-18.00 w domu parafialnym w Nadarzynie, ul. Kościelna 2.

PORADY I KONSULTACJE  UDZIELANE  SĄ BEZPŁATNE!
Zapraszamy Państwa na stronę internetową poświęconą problematyce przemocy www.stopprzemocy.nadarzyn.pl
   

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień 

Akwarium z klasą 
   
 Dnia 18 marca 2015 r. w naszej szkole 
odbyła się lekcja pokazowa prowadzo-
na przez profesjonalnego akwarystę z 
firmy Tetra, która realizuje nowatorski 
program dla szkół podstawowych na 
terenie całej Polski. 

   Program polega na prezentacji 
zakładania i opieki nad akwarium  
w szkole podczas jednej godziny le-
kcyjnej. W lekcji uczestniczyły klasy 
V i VI. W czasie lekcji pokazowej  
uczniowie sami decydowali o wyglądzie 
akwarium, dobierali i komponowali 
rośliny. Uczniowie dowiedzieli się jak 
uzdatniać wodę, żeby warunki w ak-
warium były jak najbardziej przyjazne 

dla rybek oraz jak i czym je karmić. 
Następnie zostały wpuszczone bardzo 
kolorowe rybki, a wszyscy dowiedzieliśmy 
się, że w naszym akwarium mamy 
następujące gatunki: Danio różowe, 
Mieczyki czerwone,  Molinezje odmiana 
Black Molly, Kiryski, Tetra czerwona 
oraz glonojady. Opiekę nad rybkami do 
końca roku będą sprawować ucznio-
wie klasy piątej. Dyżurni będą pamiętać  
o karmieniu rybek i pielęgnowaniu ak-
warium. 
Dzieci zainteresowały się ryb-
kami, a nawet niektóre rybki mają 
już imiona. Uczniowie otrzyma-
li książeczki „Akwarium z klasą”  
z grami, krzyżówkami oraz ołówki  
i gumki w kształcie rybek. Opieka 
nad akwarium i hodowla rybek to 
bardzo dobra nauka obserwacji przy-
rodniczych, nauka odpowiedzialności  
i systematyczności. 

SP Młochów 

 Akwarium to doskonała po-
moc dydaktyczna, którą będziemy 
wykorzystywać na lekcji  
przyrody.
Hanna Sadowska - nauczyciel przyrody SP Młochów

Fot. arch. szkoły
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Protesty wyborcze - kolejna rozprawa

Materiały filmowe z tej i poprzednich 
rozpraw sądowych w sprawie protestów 

na ITVNadarzyn.

Pani
Bożenie Grochowskiej
wyrazy współczucia i ubolewania 

z powodu śmierci 

Mamy
 

składają 
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 

Przedszkola Publicznego w Młochowie

24 marca 2015 roku odbyła się 
czwarta rozprawa w stołecznym Sądzie 
Okręgowym w Warszawie w spra-
wie protestu wyborczego wystoso-
wanego przez KWW Zielona Gmina 
- Nasz Dom oraz KWW Arkadiusza 
Koper – Platforma dla Nadarzyna. 
Wnioskodawcy domagają się unie-
ważnienia wyniku wyborów na Wójta 
Gminy oraz Rady Gminy Nadarzyn, 
wyłącznie w tych okręgach, w których 
przegrali.

Na rozprawie zeznawało 13 świad-
ków. Podczas trwającej parę godzin 
rozprawy Sąd przesłuchał: członków 
komisji, mężów zaufania oraz osobę, 
która uważała, że bezprawnie odmó-
wiono jej możliwości uczestnictwa 
w wyborach w Nadarzynie. Świadek 
Aleksander Malec przyznał, że do 
uczestnictwa w wyborach i dopisania 
się do listy wyborców namówił go 
pan Zaborowski, od którego otrzymał 
stosowny druk. Składając otrzymany 
druk o dopisanie do listy wyborców nie 

wskazał miejsca zamieszkania na tere-
nie Gminy Nadarzyn. Przyznał, że po-
jawiła się usterka, że podał tylko adres 
w Elblągu nie został więc dopisany do 
listy wyborców i odmówiono mu gło-
sowania. W zeznaniach Małgorzaty Lis-
Naskręt męża zaufania oraz Agnieszki 
Zgody zastępcy przewodniczącej ko-
misji w lokalu nr 2 powrócił temat 
„Hindusów”, którzy mieli głosować 
podczas wyborów. 

Mężowie zaufania Dawid Skorupka 
oraz wystawiona z ramienia PiS 
Katarzyna Jagodzińska skarżyli się 
na nerwową atmosferę, ale innych 
nieprawidłowości nie stwierdzi-
li. Świadkowie członkowie komisji 
Karolina Janiszewska, Sylwia Krawczyk 
i Michał Mec skarżyli się na mężów za-
ufania, którzy „niemal leżeli im na ple-
cach” i wprowadzali nerwową atmos-
ferę. Michał Mec dodatkowo wyjaśnił, 
że „został nakłoniony do współpracy 
przez pana Mariusza Karpińskiego  
z Komitetu Wyborczego PiS”. Z kolei 
świadek Krawczyk wyjaśniła, że to jej 

skleiły się dwie karty do głosowania i to 
ona wydała podwójne karty wyborcy. Na 
tę okoliczność została wezwana Policja 
i sporządzona notatka więc sprawa zo-
stała wyjaśniona natychmiast. Z zeznań 
świadka Stanisława Żukowskiego, które-
go niesłusznie posądzono o wydanie po-
dwójnych kart wynika, że w tym czasie 
on zajmował się sprawdzaniem dowo-
dów osobistych wyborców z danymi na 
listach wyborczych. 

Sąd wyznaczył kolejny termin 
rozprawy na 21 kwietnia 2015 roku, gdy 
przesłuchani zostaną dalsi świadkowie.

Przypominamy, że pierwsze dwie 
sprawy wyznaczone na 29 grudnia 2014 
roku oraz na 13 stycznia 2015 roku nie 
odbyły się z powodu nieobecności 
niektórych wnioskodawców protestu. 
Podczas trzeciej rozprawy 24 lutego 
2015 roku Sąd przesłuchał siedmiu 
z ośmiu wezwanych świadków: 
Przewodniczącą Gminnej Komisji 
Wyborczej, Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Nadarzynie, 
dwoje członków Gminnych Komisji 
Wyborczych i trzech mężów zaufania 
z ramienia KWW Zielona Gmina 
– Nasz Dom. Jedna osoba była 
nieobecna.

red.
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nadarzynie

www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15;  05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

• 03.02.2015 r. udział zastępu w wy-
padku drogowym 2 samochodów  
osobowych w Wolicy. Udzielenie 
pomocy przedmedycznej 1 osobie. 
Działania podjęte zostały o godzinie 
19.47. Na miejscu było obecne Pogo-
towie Ratunkowe z Mrokowa, Policja 
Nadarzyn oraz PSP Pruszków .

• 09.02.2015 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej  
2 samochodów osobowych  
w Strzeniówce, do której doszło  
o godzinie 10.48

• 10.02.2015 r. udział zastępu w neu-
tralizacji rozlanego płynu ropopochod-
nego na ul. Pruszkowskiej . działania 
podjęto o godzinie 9.20. Na miejscu 
obecni byli także PSP Pruszków oraz 
Policja Nadarzyn 

• 23.02.2015 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej  
z udziałem 3 samochodów osobowych 
do której doszło w Urzucie o godzinie 
14.40 . Na miejscu Policja Nadarzyn 

• 28.02.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu wypalanej suchej trawy w Starej Wsi 
przy ulicy Radosnej. Działania zostały 
podjęte o godzinie 11.30, na miejscu 
obecna była także Policja Brwinów 

• 28.02.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru wypalanej suchej trawy przy 
ulicy Pruszkowskiej . Działania zostały 
podjęte o godzinie 11.56 na miejscu  
obecna była także Policja Michałowice

Izba Tradycji przy OSP Nadarzyn
   W siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie funkcjonuje Izba 
Tradycji - swoiste lokalne muzeum, którym zajmuje się honorowy Prezes OSP Na-
darzyn Leon Giżycki. Znajduje się tam mnóstwo  unikatowych eksponatów z ponad 
stuletniej historii nadarzyńskiej jednostki OSP, a także pamiątki związane z historią 
miejscowości.
Materiały filmowe na temat 
Izby na ITVNadarzyn:  

Krzysztof Hamernik 
Naczelnik OSP Nadarzyn 

Zdrowych, pełnych miłości, radości
 i spokoju Świąt Wielkanocnych
 życzą Strażacy OSP Nadarzyn 
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Kompleksowa obsługa inwestycji 
budowlanych.Inspektor nadzoru, 
inwestor zastępczy, kierownik 
budowy. Tel. 506 800 200  

www.axisprojekt.pl

Kupię mieszkanie do 80m2  
w Nadarzynie lub okolicy. 

Kontakt:  602 261 301; 607 825 013

Doświadczony psycholog dziecięcy
/terapeuta osób dorosłych  

w Nadarzynie.Pracuję indywidualnie 
z dziećmi z trudnościami 
również w domu klienta.
Kontakt:  608 322 508; 

www.psycholognadarzyn.pl

Tanio sprzedam, okna piwniczno 
- garażowe,  21. calowy telewizor 

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem, dwa fotele, 

stolik do karmienia dziecka. 
Tel. 511 505 265

Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00.

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz13:00-15:00.

Szanowni Państwo.
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczy-
na się porządkowanie swoich ogród-
ków oraz terenów zielonych przy do-
mach. W tym samym czasie pomimo 
wielu apeli różnych instytucji powraca 
proceder wypalania traw. Jak informu-
je Komenda Główna Straży Pożarnej 
od początku roku do 13 marca br. 
strażacy wyjeżdżali już do ponad  
20 tysięcy pożarów traw, łąk i nieużyt-
ków (paliło się w sumie już ponad 
11 756 ha). Najwięcej tego rodza-
ju pożarów odnotowano na terenie 
woj. dolnośląskiego (4495), śląskie-
go (3441) i mazowieckiego (2064). 
Niestety wzrasta również ilość poża-
rów lasów. We wspomnianym okresie 
strażacy gasili już 563 takich pożarów. 
Najwięcej ich było na terenie woje-
wództw: dolnośląskiego (87), mazo-
wieckiego (68) i podkarpackiego (56).
Trudno doszukiwać się zrozumienia 
dla takiego działania ponieważ wy-
palanie traw nie przynosi żadnych 
korzyści a może narazić na niebezpie-
czeństwo inne osoby, jak też i samych 
podpalaczy. Wielokrotnie zdarza się, 
że gęsty dym ogranicza widoczność 
na drogach, co powoduje zagrożenie 
dla uczestników dróg.
O bezprawnym działaniu polegają-
cym na wypalaniu traw i nieostroż-
nym obchodzeniu się z ogniem mó-
wią między innymi poniższe przepisy
-  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 
151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kole-
jowe, trzcinowiska lub szuwary… – 
podlega karze aresztu albo grzywny”; 
- art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),  
„w lasach oraz na terenach śródle-
śnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się 

działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego,  
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gle-
by i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą su-
rowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 
20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275  
z późn. zm.) – kara aresztu, nagany 
lub grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 
5000 zł. 
Art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  
z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu  

Spokojnych, rodzinnych i
Świąt Wielkanocnych 

życzą Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Nadarzyn 
Komendant oraz 
Funkcjonariusze
Straży Gminnej 
w Nadarzynie 

Usługi księgowe, kadrowo-płacowe
 i doradcze

Profesjonalizm, doświadczenie 
i dobre ceny  Tel. 501 103 570

w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.
Ważnym dokumentem, do lektury 
którego zachęcam jest Załącznik 
do Uchwały Nr XXVII/293/2012 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
28 listopada 2012 r. zawierający 
Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy 
Nadarzyn.

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

Zatrudnimy Panią do pomocy w domu 
i opieki nad dziećmi – dojeżdżającą lub 

mieszkającą z nami w Starej Wsi. 
Konieczne doświadczenie w opiece nad 

dziećmi, szczegóły do uzgodnienia.

 Tel 601567606

Pogotowie ogrodnicze:
wycinki i formowanie drzew, prace 
porządkowe, sianie trawy i z rolki, 
strzyżenie żywopłotów, koszenie 

trawników. Usuwanie zarośli 
z terenów działek. 

Przyłącza kanalizacyjne 
(od budynku do studzienki). 

Drenaże i odwodnienia rynien. Opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481
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Nadarzyńskie  kryminałki

• W dniu 11 lutego 2015 r. z Komi-
sariatem Policji w Nadarzynie skon-
taktowała się mieszkanka Walendo-
wa i zawiadomiła, że do jej domu 
przybiegła roztrzęsiona naga kobie-
ta, prosząc ją o odzienie i pilne po-
wiadomienie Policji. Po dotarciu na 
miejsce zgłoszenia, policjanci zastali 
24-letnią kobietę, która oświadczyła, 
że trudni się nierządem, świadcząc 
usługi w m. Sękocin gm. Raszyn. 
Z dalszych relacji kobiety wynika-
ło, że z nieznanym klientem przy-
jechała jego samochodem do Wa-
lendowa, celem świadczenia usługi 
seksualnej. Mężczyzna poproszony  
o zapłatę odmówił jej uiszczenia i 
grożąc kobiecie pozbawieniem życia 
oraz stosując wobec niej przemoc 
fizyczną, rozebrał ją do naga i zmu-
sił do odbycia stosunku płciowego. 
Kobieta wykorzystując chwilę nie-
uwagi sprawcy, uciekła z samocho-
du, pozostawiając w nim odzież oraz 
torebkę z telefonem i pieniędzmi. 
W wyniku podjętych czynności oraz 
na podstawie informacji uzyskanej 
od pokrzywdzonej, następnego dnia 
rano policjanci z Nadarzyna, wspie-
rani przez funkcjonariuszy KPP 
w Pruszkowie, wkroczyli do wyty-
powanego mieszkania w Raszynie.  
W lokalu zastali zaskoczonego Kon-
rada F. lat 34. Podczas przeszukania 
mieszkania policjanci znaleźli telefon 
komórkowy iPhone 4, należący do 
pokrzywdzonej kobiety oraz ujawnili 
16.656 paczek papierosów różnych 
marek bez polskich znaków akcyzo-
wych oraz nielegalnie posiadaną broń 
pneumatyczną. Na wniosek Proku-
ratury Rejonowej w Pruszkowie, wo-
bec podejrzanego Konrada F. został 
zastosowany przez Sąd Rejonowy w 
Pruszkowie, środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy. 
• W dniu 27 lutego 2015 r. policjanci 
z Nadarzyna, zostali skierowani przez 

Oficera Dyżurnego KPP w Pruszko-
wie, w okolice Urzutu, gdzie jak wy-
nikało z przekazanej informacji miał 
poruszać się samochodem nietrzeźwy 
kierujący. Na podstawie uzyskanej 
informacji policjanci zatrzymali do 
kontroli samochód marki Volkswagen 
Passat, kierowany przez Konstantina 
H. ob. Ukrainy. Od mężczyzny czuć 
było wyraźnie woń alkoholu z ust, zaś 
przeprowadzone badanie wykazało, 
że kierujący posiada 0,90 mg/l. alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. W trak-
cie czynności zatrzymany podjął próbę 
wręczenia policjantom korzyści mająt-
kowej w zamian za odstąpienie od jego 
zatrzymania za kierowania pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeźwości. 
Zatrzymanemu mężczyźnie w Proku-
raturze Rejonowej w Pruszkowie został 
przedstawiony zarzut przekupstwa i 
kierowania w stanie nietrzeźwości. Po-
dejrzany przyznał się do postawionych 
zarzutów i poddał karze uzgodnionej z 
Prokuratorem. 
Ponadto w lutym 2015 r. policjan-
ci Komisariatu Policji w Nadarzynie 
zatrzymali cztery osoby podejrzane  
o dokonanie kilku kradzieży z włama-
niem i kradzieży mienia, pięciu spraw-
ców kierowania w stanie nietrzeźwo-
ści, w tym jednego dodatkowo kieru-
jącego wbrew orzeczonemu zakazowi 
sądowemu, oraz dwie osoby zgodnie  
z wydanymi nakazami doprowadzenia.
 Policjanci Komisariatu Policji  
w Nadarzynie poszukują sprawców 
kilku dotąd nie wyjaśnionych prze-
stępstw kryminalnych, do których 
doszło na terenie naszej Gminy w lu-
tym 2015 r. i tak:
- w dniu 2 lutego 2015 r. w Strze-
niówce przy ul. Pruszkowie nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży z wła-
maniem do domu jednorodzinnego, 
skąd po uprzednim wybiciu szyby w 
oknie, skradli różnego rodzaju biżu-
terię, pieniądze i sprzęt elektroniczny,
-  w okresie pomiędzy 8, a 10 lutego br. 
nieznani sprawcy dokonali kradzieży  
w Wolicy przy ul. Relaksowej przy-
czepki kempingowej marki Elddis  
o nr rej. P388SAB (tablice angielskie),
- w dniu 23 lutego 2015 r. w Strze-
niówce przy ul. Porzeczkowej, 
nieznany sprawca wykorzystując 
otwarte drzwi i drzemkę właścicie-

la domu, dokonał kradzieży portfela  
z zawartością dokumentów, kart płat-
niczych i pieniędzy.

Wszystkim, którzy znajdują się 
w posiadaniu informacji mogących 
przyczynić się do wykrycia opisa-
nych przestępstw, a zdecydują się na 
ich przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowości. Informacje dotyczące 
opisanych zdarzeń oraz niepokojące 
sygnały związane z Państwa bezpie-
czeństwem, proszę zgłaszać bezpo-
średnio do Dyżurnego Komisariatu 
Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 

22  729 81 77.

Jednocześnie informuję, że od 
dnia 1 kwietnia 2015 r. skróco-
ne zostały godziny pracy Ko-
misariatu Policji w Nadarzynie, 
który dla interesantów dostęp-
ny będzie w godz. 8.00 – 20.00. 
W godzinach nocnych telefo-
niczne zgłoszenia odbierane 
będą przez Oficera Dyżurnego 
KPP w Pruszkowie i kierowane 
drogą radiową do pracujących  
w terenie funkcjonariuszy nada-
rzyńskiego komisariatu. 

 Radosnych, zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych 

życzą 

Komendant i Funkcjonariusze 

KP Nadarzyn 

asp. szt.Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn
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System 
powiadamiania

SMS 
Gminy Nadarzyn

W naszej gminie funkcjonuje system 
powiadamiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany 
otrzymywaniem ważnych wiadomości 

dotyczących spraw istotnych dla mieszkańców 
może rejestrować się drogą elektroniczną 

na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz 
w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy 

(ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). 
Zapraszamy do korzystania\

z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie 
Gminy Nadarzyn
www.nadarzyn.pl. 
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Korepetycje – matematyka, fzyka, chemia na każdym 
poziomie – 7 dni w tygodniu. Kontakt: 502 601 045

Zatrudnimy studenta/tkę do pracy biurowej
związanej z ubezpieczeniami.

Praca na podstawie umowy zlecenie,
3 razy w tygodniu. Miejsce pracy WOLICA.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt tel. 504 144 727

Salon fryzjerski MONIKA 
( Nadarzyn, ul. Krótka 7) przyjmie ucznia. 

Tel. 664 551 498
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

Potrzebny uczeń na stanowisko fryzjer do Salonu Urody 
w Rozalinie. Tel. 503 588 048

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7) 
zatrudni fryzjerkę. Tel. 664 551 498

Prace porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie. Tel. 664 729 758

Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki.  Tel. 503 790 338

Rozliczenia roczne PIT

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE
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Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

Język niemiecki dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
- dojeżdżam. Tel. 604 267 811

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 
poszukuje studenta informatyki do współpracy 

w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego. 
Tel 22 729 91 69.
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

   Zwracamy się z prośbą  
o zadeklarowanie 1% podatku 
na rzecz Parafalnego Caritas

Deklaracja PIT - 37:
- w pkt. 131 należy wpisać TYLKO

numer KRS; 0000225750
- w pkt. 133 wpisać PZC w Parafii

św. Klemensa w Nadarzynie,
w pkt. 134 koniecznie zaznaczyć X

Dziękujemy za zrozumienie
i gotowość do niesienia pomocy

najbardziej potrzebującym.
Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00

Caritas

przy Parafi

św. Klemensa 
w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

Z radością informujemy, że  
w lutym 2015 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Maja Kopeć, Maciej Worwa. 
Sakramentalny Związek Małżeński  
w lutym 2015 zawarły następujące 
osoby: Jacek Krupa i Marta Jurkowska.
Z przykrością informujemy, że  
w lutym 2015 odeszli z naszej Parafii:  
śp. Janina Dec, śp. Andrzej Buczek,  
śp. Irmina Nowak, śp. Grzegorz Sitarski

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych  
z naszych rodzin.

ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

Radosnych, pełnych miłości 
i nadziei 

Świąt Paschalnych 
życzą 
księża 

z Nadarzyna

Ciepłych, rodzinnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy 

Parafialny Zespół Caritas
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K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl.Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Propozycje:

Wesołych, pełnych miłości i zdrowia 
Świąt Wielkiej Nocy, spokoju ducha, 

wiary w ludzi, umiejętności dostrzegania 
piękna tego świata oraz 

wiele pomyślności i sukcesów.
Życzy w imieniu swoim oraz zespołu,

 
Ewa Marjańska

Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy 

Nadarzyn

FABISIŃSKA 
L.: Córeczka
Powieść o róż-
nych obliczach 
miłości, o sile, 
którą może 
odnaleźć w 
sobie kobieta  
w najtrudniej-
szej w życiu 
chwili. O prze-
szłości, która 

staje się teraźniejszością i o odpowie-
dzialności, która czasami każe doko-
nywać śmiertelnie trudnych wyborów.
T W A R -
DOCH S.: 
Drach
Saga rodzinna? 
Wielka opo-
wieść o Śląsku? 
A może po-
wieść totalna, 
która wymyka 
się wszelkim 
k a t e g o r y z a -
cjom? Autor Morfiny w szczytowej 
formie.
 HULICK D.: 

Honor zło-
dzieja

F a n t a s y 
w najlepszym 
wydaniu – zna-
komite pióro, 
szybka akcja, 
porywająca in-
tryga, świetnie 

nakreśleni bohaterowie. W panteonie 
mistrzów fantastyki pojawił się nowy 
gracz. 
JANKOW-
SKA K.: 
M a m a 
a l e r g i k a 
gotuje tra-
dycyjnie 
K s i ą ż -
ka Mama 
A l e r g i k a 
Gotuje jest 
k o n t y n u -
acją blogo-

wej działalności autorki. Na blogu 
MAG wyczarowała już ponad 600 
dań eliminując z nich główne aler-
geny, do których zalicza się mleko, 
jajka, orzechy, kakao, soję, seler czy 
miód. Mama Alergika radzi jak krok 
po kroku działać kiedy dowiaduje-
my się o alergii pokarmowej dziecka.  

W I N N I C K A 
E.: Angole
„Kim jest Anglik 
dla Polaka? Kim 
Polak dla Angli-
ka? Ewa Winnicka 
wysłuchała kilku-
dziesięciorga pol-
skich „najeźdź-
ców” na Wyspę. 
Opowiedzieli jej, 
w jakie wpadali pułapki, jak się z nich 
wydobywali albo nie, jak zwyciężali, 
nieraz w wielkim stylu, jak walczyli o 
prawa pracownicze, nie tylko dla sie-
bie. Aktualna, poważna i dowcipna 
książka reporterska dla wszystkich, 
zwłaszcza dla tych, którzy wybierają 
się w drogę. A wybrały się już podob-
no dwa miliony.” Małgorzata Szejnert

MCINTOSH 
D.J.: Klątwa 
zrabowanego 
kamienia
Tajemnica prawd 
biblijnych wpi-
sana w tragizm 
wydarzeń czasów 
zamierzchłych 
oraz dnia dzisiej-
szego. Odwieczne ludzkie pragnienie 
zgłębienia zagadki kamienia filozo-
ficznego i tajników nieśmiertelności. 
Wartka fabuła, szybkie zwroty akcji. 
Ponure i mroczne zakątki ukryte za 
fasadami skąpanych w słońcu kamie-
nic Manhattanu - a w nich bezcenny 
skarb. 

GUTOWSKA-ADAMCZYK M.: 
Fortuna i namiętności 
Litwa, rok 1733. Na stosie ginie mło-
da dziewczyna oskarżona o czary. 

Przed śmiercią rzuca klątwę na win-
nych swojej krzywdy. Odtąd pech nie 
przestanie im towarzyszyć… Tymcza-
sem w kraju zaczyna się gorący czas: 
śmierć króla Augusta II i wolna elek-
cja. Dwa przeciwne obozy zjeżdżają 
do Warszawy, by wybrać następcę. 
W tym barwnym okresie historycz-
nym toczą się losy dwóch bohaterek: 
skromnej Zofii i namiętnej Cecylii. 
Która z nich skradnie serce zuchwa-
łego infamisa?
KOSMOWSKA 
B.: W górę rzeki
Wielowątkowa 
powieść, z całą 
galerią postaci o 
głębokich, bar-
dzo wiarygod-
nych portretach 
p s ycho log i c z -
nych, które re-
prezentują naj-
różniejsze postawy życiowe. Autorka 
stawia bohaterów wobec dylematów, 
naprzeciw których nie stajemy co-
dziennie... Przy czym pisarka nie re-
zygnuje z charakterystycznych dla 
siebie - autoironii i humoru, co spra-
wia, że jej najnowszą książkę czyta się 
jednym tchem!  
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Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki 

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.

Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 

PIT - dyżur pracowników
URZĘDU SKARBOWEGO

Informujemy, iż w dniach: 7 kwietnia oraz 21 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00 - 15:00, w Bibliotece Publicznej Gminy 

Nadarzyn, zorganizowany zostanie kolejny bezpłatny dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.

W tym czasie pracownik Urzędu Skarbowego będzie udzielać wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wypełnienia i 

złożenia zeznania podatkowego za 2014 rok, a także pomagać w złożeniu zeznania drogą elektroniczną 

oraz jego wydrukowaniu wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru. 

Do Państwa dyspozycji udostępnione będzie stanowisko komputerowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn; Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego  42 (wejście od strony Rynku)
tel. 22 729 89 13

- aktualny plan spotkań, 
zajęć, wydarzeń

• WARSZTATY Z DIETETY-
KIEM – 3, dwugodzinne spotkania 
z p. Rozalią Skierkowską - Rak – die-
tetykiem; w Nadarzynie: 26.03, 09.04, 
16.04 godz. 11:00 - 13:00 (ilość miejsc 
ograniczona, zapisy pod nr tel.: 22 
729 89 13 w. 11, lub osobiście w Bi-
bliotece). W Młochowie: 09.04 godz. 
14:00-17:00 (zapisy pod nr tel.: 22 
729 90 09)
• DYŻUR PRACOWNIKA 
URZĘDU SKARBOWEGO – ter-
miny dyżurów: 07.04, 21.04 godz. 
10:00-15:00 (Biblioteka w Nadarzy-
nie, wejście od strony rynku)
•	 DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI – dla dorosłych: 
spotkania raz w miesiącu, informacje  
w Wypożyczalni dla Dorosłych dla 
młodzieży: informacje w Oddziale 
dla Dzieci

•	 MEGAMATMA –
bezpłatne pobranie kodów  
w Bibliotece umożliwia dostęp do 
serwisu MegaMatma.pl i uczenie się 
matematyki w domu, poziom od IV 
kl. sz. podst. do poziomu studiów 
(klasówki, testy, egzaminy, teoria)
•	 I N T E R N E T O W A 
CZYTELNIA – dostęp do publikacji 
w IBUK LIBRA - e-czytelni  
z ebookami, po zalogowaniu kodem 
otrzymanym w Bibliotece
•	 C Z W A R T K O W E 
SPOTKANIA – w każdy 
czwartek od godz. 11:00 do 13:00,  
w Wypożyczalni dla Dorosłych  
w Nadarzynie odbywają się 
„Spotkania z pasjami”
•	 LEKCJE  BIBLIOTECZNE 
– zapisów na lekcje biblioteczne prosimy 
dokonywać u dyżurnych bibliotekarzy 
w godzinach pracy biblioteki lub 
telefonicznie pod numerem:
 22 729 89 13.

KALENDARZ WYDARZEŃ Więcej informacji na temat wydarzeń 
w Bibliotece można uzyskać osobiście 
w placówkach, telefonicznie, na 
stronie internetowej Biblioteki. 

Serdecznie zapraszamy.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl
 www.nok.pl

Co się wydarzyło w naszych świetlicach...

DZIEŃ KOBIET
 50+ w Parolach

 W niedzielne marcowe popołudnie 
świetlica Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury w Parolach wypełniła się po 
brzegi. A to za sprawą Dnia Kobiet 
50+, którego organizatorem wspólnie 
ze świetlicą NOK było Koło Gospodyń 
Wiejskich z Parol. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas Mieszkanki Parol, dla 
których od dawna przygotowywałyśmy 
ten wyjątkowy dzień.
 Było nam niezmiernie miło, że Panie 
przyjęły nasze zaproszenie. Odwiedzili 
nas także: Pani Agnieszka Kuźmińska-
Radna Rady Powiatu Pruszkowsk-
iego, Pani Edyta Gawrońska Sekretarz 
Gminy Nadarzyn, kwiaty wręczyli oraz 
życzenia osobiście wszystkim Paniom 
złożyli: Wójt Gminy Nadarzyn Pan 
Janusz Grzyb, Pan Andrzej Jakubowski-
Radny oraz Sołtys wsi Parole Pan 
Mirosław Chruściak. Były pachnące 
hiacynty, wspaniałe wypieki trady-
cyjnie już przygotowane przez Panie  
z KGW, upominki, uśmiechy,  
towarzyskie rozmowy, wspólne śpiewanie 
oraz występ zespołu “Młodzi Duchem”  
z Klubu Seniora NOK. Bawiły nas Panie: 
Zofia Olszewska (“Shimmy szuja”), 
Teresa Pajerczyk (“Tango kat”), Teo-
dozja Piotrkowicz (monolog autorstwa 
Zbigniewa Korpolewskiego „Młoda 
inaczej”). Utwory stanowiły część pro-
gramu kabaretowego „NOK Talent 
Show”, którego pomysłodawczynią 
i reżyserką jest Kamila Michalska, 
czuwająca również nad interpretacją 
utworu „Czekaj no, Higgińszczaku” 
z musicalu My Fair Lady, brawurowo 
wyśpiewanego przez Panią Danutę 
Woźniak. Artystom akompaniował Pan 
Marek Rejnowicz-instruktor muzyczny 
w Klubie Seniora. Ale to nie wszystko. 
Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy 
w Nadarzynie świetlica w Parolach 
została wyposażona w zmywarkę-
prezent dla Koła Gospodyń, za 

co bardzo dziękujemy. Ten dzień 
był wyjątkowy. Goście, którzy nas 
odwiedzili sprawili, że czułyśmy się 
wyróżnione. Zwieńczeniem naszego 
spotkania była niespodzianka kulinarna 
przygotowana przez Panie Monikę 
Kołakowską i Katarzynę Nowak,  
a która doskonale wpisała się w cykl 
spotkań kulinarnych, odbywających się 
w świetlicy.
Dziękuję: Pani Teresie Dębskiej za coś dla 
zdrowia, czyli wyśmienite i rumiane jabłka;
Pani Renacie Janczarskiej za coś dla urody, 
czyli upominki kosmetyczne dla wszystkich 
kobiet; Panu Piotrowi Chruściakowi za coś dla 
oka, czyli fotorelację z tego wyjątkowego dnia; 
Paniom Monice Kołakowskiej i Katarzynie 
Nowak za coś dla ciała, czyli przygotowanie 
kulinarnej niespodzianki.
Serdeczne podziękowania składam również 
Paniom: Zofii Olszewskiej, Teresie Pajerczyk, 
Teodozji Piotrkowicz z zespołu „Młodzi Duch-
em” działającego w strukturach Klubu Seniora 
NOK, Panu Markowi Rejnowiczowi opieku-
nowi muzycznemu zespołu oraz Pani Danucie 
Woźniak za uświetnienie Dnia Kobiet 50+ 
odbywającego się w świetlicy NOK w Parolach.
W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich  
z Parol oraz swoim dziękuję Wójtowi Gminy 
Nadarzyn Panu Januszowi Grzybowi za 
prezent w postaci zmywarki do naczyń.

 Monika Majewska
 Instruktor NOK w świetlicy w Parolach

Świetlica NOK w Rozalinie 
– DZIEJE SIĘ!!!

6 marca 2015 r. w świetlicy NOK 
w Rozalinie z okazji Dnia Kobiet 
zostały zorganizowane warsztaty dla 
kobiet pt. „Zrób - ozdób – pomaluj 
dla siebie drewniane korale”. Paciorki 
różnych wielkości z surowego drew-
na można było ozdobić na wiele 
sposobów- pomalować zwykłymi 
akwarelami, plakatówką lub farbami 
akrylowymi a także kreślić na nich wzo-
ry tuszem kreślarskim i stalówką, by po 
wyschnięciu nadać im połysk lakierem 
bezbarwnym. „Świątecznego” charakte-
ru warsztatów dopełniał domowy nastrój  
– w świetlicy zagościły kwiaty doniczkowe, 
stół do pracy został nakryty szydełkową 

serwetą, a w piekarniku dopiekało się 
ciasto drożdżowe ze śliwkami wabiąc 
aromatem. Nie byłyśmy same, dołączyli 
panowie i dzieci. Było bardzo miło  
i twórczo.

„Pierogi… ale nie na słodko” to te-
mat kolejnej edycji konkursu kulinar-
nego „Gotuję… bo lubię” organizow-
anego przez Nadarzyński Ośrodek 
Kultury, który został rozstrzygnięty 
13 marca 2015 r w świetlicy NOK  
w Rozalinie. Wszystkie 7 zgłoszonych 
dań było smakowite. Jury w składzie: 
Monika Kołakowska, Barbara Szmel, 
Barbara Syller, uhonorowało trzy 
pierwsze miejsca. Wygrała p. Basia 
Pigońska z Rozalina serwując pierogi 
z ciasta półfrancuskiego z farszem  
z kaszy gryczanej i ziemniakami. Drugie 
miejsce zajęło najmłodsze obecnie Koło 
Gospodyń Wiejskich z okolic Nadarzyna- 
Rozalinianki  ugotowały pierogi kowiańskie 
z boczkiem.  Nasi sąsiedzi ze świetlicy 
NOK w Młochowie zdobyli trzecie  
miejsce pierogami z serem i szpinakiem.

Imprezy kulinarne zawsze gromadzą 
publiczność. Kto nie mógł przyjechać, 
niech żałuje, bo jest czego. 

Wszystkim kuchmistrzom dziękujemy,  
że uświetnili swoimi daniami nasze spotkania 

konkursowe oraz gratulujemy kunsztu. 
Jurorom winszujemy smaku! Do zobaczenia 

przy okazji kolejnych konkursów kulinarnych.

„Akcja - wyprzedaż i wy-
miana garażowa” w świetlicy 
NOK w Rozalinie przypadła 
na sobotnie popołudnie 14 marca. 
Mimo, że sprzedających było więcej 
niż osób kupujących wszyscy byli za-
dowoleni. Można było kupić już od 
przysłowiowej „złotówki” ubrania, gry, 
zabawki i książki. Zarówno dorośli jak i 
dzieci mogli odpocząć i pobawić się w 
świetlicy grając we wszystkie dostępne 
w niej gry towarzyskie.

„Dinozaury kontra smoki” to 
temat autorskich warsztatów eduka-
cyjnych Beaty Cymerman dla dzieci, 
które odbyły się w niedzielę 15 marca 
w świetlicy NOK w Rozalinie. Wykład, 
film, prezentacja multimedialna oraz 
lepienie dinozaurów z plasteliny 
okazały się interesujące dla dzieci i ich 
opiekunów- chyba zawsze fascynowały 
nas dinozaury i smoki. Stworzyliśmy 
prawie tyle plastelinowych dinozaurów 
ile wystąpiło w pierwszym odcinku Ju-
rassic Park. Podobno jesteśmy bardzo 
zdolni! 
Olga Cieślak - Instruktor świetlicy NOK w Rozalinie
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Rubrykę Kultura 
redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK

25 kwietnia 2015 r. 
o godz. 19.00

zapraszamy na koncert

Renaty Przemyk
Bilety: 35 zł, ulgowe (karta mieszkańca) 
30 zł, sprzedaż w kasie NOK od 10  
kwietnia 2015r.,od poniedziałku do czwartku  
w godzinach 13.00 – 19.00, piątek od 10.00 
– 15.00. W dniu koncertu sprzedaż biletów 
od godziny 18.00.

Po koncercie odbędzie 
się wernisaż 

„Surreal-real- Olga 
Cieślak Malarstwo”

Olga od grudnia ubiegłego roku 
jest instruktorką w świetlicy NOK  
w Rozalinie, przede wszystkim  jednak 
jest malarką. Zaprezentowane obrazy 
to próba połączenia dwóch światów: 
wyobrażonego i realnego.

ZAPRASZAMY

Z radością informujemy, że Klaudia 
Jagodzińska otrzymała wyróżnienie 

w powiatowych eliminacjach
XXXVIII Konkursu Recytatorskiego  

„Warszawska Syrenka”. 
W konkursie mówiła tekst Muńka 
Staszczyka „Warszawa” i wiersz 

Adama Asnyka „Między nami nic 
nie było”. Do Konkursu Klaudię 

przygotowała instruktor NOK Anna 
Balsam. Gratulujemy!!!

26 kwietnia 2015 r. 
o godz. 16.00

z cyklu 

“Czym skorupka za młodu”

- koncert zespołu 
Sol et Luna

“Konstantynopolitańczykowianeczka”

Zespół w składzie: Saba Krasoczko – 
śpiew, harmonium, flety proste, daf, 
organki, gwizd.
Mieczysław Litwiński – śpiew, har-
monium, skrzypce, gitara, flety proste, 
kamienie, cytra smyczkowa, daf, organ-
ki, drumla.

Saba Krasoczko – wokalistka o wir-
tuozerskiej skali głosu. Śpiewa pieśni 
Mieczysława Litwińskiego i wywodzące się  
z różnych kultur kompozycje improwizow-
ane. Jako solistka Scholi Testru Wiejskiego” 
Węgajty” występowała we Włoszech, Słowenii, 
Chorwacji, Niemczech.
Mieczysław Litwiński – kompozytor, mul-
tiinstrumentalista i śpiewak Pisze pieśni, 
muzykę kameralną, baletową i teatralną. 
Współpracował m. in. z: teatrem Kana, 
Wierszalin, Gardzienice, Montownia. 
Wykładał na uniwersytetach w USA, na 
Litwie i w Polsce. Koncertował wspólnie z Joh-
nem Cagem

Nazwa koncertu, to najdłuższe 
słowo w języku polskim z przedwo-
jennej książki Stefana Themersona 
– zabawa słowna – wprowadzająca 
w klimat koncertu. Teatralizowane 
przedstawienie złożone z tradycyjnych 
wierszyków, wyliczanek i piosenek dla 
dzieci śpiewanych od kilku pokoleń.  
W zabawnych interludiach artyści 
imitują głosy zwierząt, wciągając 
dzieci w muzyczny dialog przy akom-
paniamencie oryginalnego instru-
mentarium.
                               Wstęp wolny

Mazurek 
– Julia Kolberger 

w Kinie Nokowym 
„(…) świetny scenariusz, dobre ak-
torstwo, jak zwykle rewelacyjna Kinga 
Preis, zmusza do myślenia, (...) po prostu 
dobre kino, z wielką ciekawością cze-
kam na następne filmy (…)” - napisała 
mironi na Filmwebie. Niespełna dwa 
tygodnie po Wielkiejnocy pokażemy  
w Kinie Nokowym obsypaną nagroda-
mi trzydziestominutową fabułę pt. „Ma-
zurek”, której akcja dzieje się podczas 
Świąt Wielkanocnych. Naszym gościem 
będzie reżyserka filmu – Julia Kolberger. 

Zapraszamy 
17 kwietnia (piątek) 

o godz. 19.00
 

 JULIA KOLBERGER - reżyserka, sce-
narzystka, aktorka. Studiowała filologię 
angielską, filmoznawstwo i lingwistykę 
stosowaną w Tours i w Paryżu. Ukończyła 
Wydział Reżyserii PWSFTviT. Jest 
absolwentką Programu EKRAN w Szkole 
Filmowej Wajdy. Dotychczas zrealizowała 
etiudy: „Mi mama nie przeszkadza” (2005), 
„Powiedz mi coś jeszcze” (2006), „Przez do-
tyk” (2007), „Trening” (2008), „Jutro mnie 
tu nie będzie” (2010) oraz krótkometrażowy 
film fabularny zrealizowany w ramach progra-
mu „30 Minut” - „Mazurek”. Laureatka 
wielu nagród na festiwalach filmowych w kraju 
i za granicą.
Pracowała również przy serialu „Lekarze 
nocą”. Wystąpiła jako aktorka w kilku 
filmach, m. in. u Jacka Bromskiego i Anny  
Jadowskiej. Córka aktorów Anny  
Romantowskiej i Krzysztofa Kolbergera.

www.renataprzemyk.patefon.pl
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Do biegu gotowi? Start!
 

Bieg jest podstawową naturalną formą 
ruchu. Stanowi też ważną konkurencję 
rywalizacji sportowej, poczynając od za-
wodów szkolnych po sport wyczynowy. 
Bieganie stało się bardzo popularne. 
Dlatego zachęcamy do wspólnego up-
rawiania tej dyscypliny.

 
W grupie łatwiej zacząć bieganie  

i zmotywować się do treningu. Dlatego 
dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
trenera chętni mogą pod jego czujnym 
okiem ćwiczyć w sobotnie popołudnia. 
Weekendowe zajęcia ze specjalistą nie 
tylko są bezpieczne ale i skuteczne. 
Uczestnicy szybko odbudują formę 
i zwiększą wydolność organizmu. 
Wyszlifują również sylwetkę. 

- Głównym środkiem treningowym 
w okresie zimowym jest swobodny bieg 
ciągły. Od niego zależy ostateczna forma 
zawodnika – praca szybkościowa wyko-
nana w ostatniej fazie treningu pozwala 
tylko na częściową poprawę dyspozycji. 
Trening prowadzony jest przy pokryciu 
pełnego zapotrzebowania tlenowego, 
usprawnia głównie układ krwionośny 
i oddechowy, a to oznacza zwiększenie 
dostaw substancji odżywczych i tlenu 
do pracujących mięśni oraz sprawniejsze 
usuwanie z nich produktów przemiany. 
W efekcie tego treningu układy te 
będą pracowały wydajniej, pozwalając 
wykonać mniejszym kosztem tę samą 
lub większą objętościowo pracę. Za-
leca się stosować raz w tygodniu długi 
bieg ciągły, najlepiej w sobotę lub 
w niedzielę – instruuje trener Jacek 
Nowocień. - Początkującego biegacza 
nie powinny trapić takie zmartwienia 

jak rodzaje akcentów oraz kiedy i jak 
je biegać. Początkujący powinien mieć 
świadomość istnienia tych elementów, 
ale raczej odradzam ich stosowania, 
ponieważ do biegania biegu ciągłego 
w drugim zakresie intensywności czy 
też wytrzymałości tempowej, należy 
najpierw odpowiednio przygotować 
aparat ruchu (mięśnie, więzadła, ścięgna, 
torebki stawowe, stawy). Zbyt szybkie 
zabranie się za te bardziej wymagające 
środki może skończyć się tylko w jeden 
sposób – kontuzją.

Trening może przybierać różnorodne 
formy, od powolnego biegania dużej 
liczby kilometrów, do gnania na 
złamanie karku przed siebie dopóki 
elektrownia „nie wyłączy prądu”. 
Wybór należy do biegacza.

- Ja jednak zasugerowałbym 
rozwiązanie, które nie tylko zaspokoi 
zapędy sprinterskie, ale również ułatwi 
zastosowanie w praktyce formuły 

następstwa pracy i odpoczynku – 
wyjaśnia trener. - Co w takim razie wolno 
na początku tej drogi? Otóż wolno 
więcej niż się wydaje, a zapewniam, że 
na treningach ze mną nie będzie nudno. 
W zależności od tego co lubisz, możesz 
biegać według tętna, według tempa lub 
sposobem mieszanym.

 
Jacek Nowocień

 
CDN… 

 
Chcesz zacząć biegać? 

Umówić się na wspólne biegi? 
Masz pytania? – zadzwoń 
do trenera tel. 604668149

jacek.nowocien@neostrada.pl 
Trener i opiekun sekcji biegowej 

GLKS Nadarzyn
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S P O R T

Piłka ręczna 
Mistrzostwa Gminy 

Szkół Podstawowych
W poniedziałek, 2 marca 2015 roku 
rozegrano Mistrzostwa Gminy w 
piłce ręcznej Szkół Podstawowych. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyły 
reprezentantki Szkoły Podstawowej w 
Młochowie. Drugie miejsce wywalczyły 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie, a trzecie ze Szkoły 
Podstawowej w Ruścu.
W kategorii chłopców zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie. 
Drugie miejsce przypadło chłopcom ze 
Szkoły Podstawowej w Ruścu, a trzecie 
ze Szkoły Podstawowej w Młochowie. 
Gratulujemy dziewczętom z Młochowa 
i chłopcom reprezentującym szkołę 
nadarzyńską i życzymy sukcesów  
w rozgrywkach na szczeblu 
powiatowym.

Turniej piłki siatkowej 
szkół gimnazjalnych 

- Mazovia
   W dniu 7 marca 2015 roku w ha-

lach sportowych Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie przy SP i przy 
Gimnazjum im. św. J.P. II rozegrano 
turniej piłki siatkowej szkół gimnazjal-
nych, w którym uczestniczyło osiem 
zespołów dziewczęcych i sześć zespo-
łów chłopięcych reprezentujących gmi-

ny zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.  
   W kategorii dziewcząt  pierwsze miejsce 
zajęły dziewczęta z Nadarzyna tzw. ze-
spół „Nadarzyn II”, drugie Gmina Bło-
nie, trzecie również Nadarzyn - „Nada-
rzyn I”, czwarte Gmina Podkowa Leśna, 
piąte Gmina Michałowice, szóste Gmi-
na Milanówek, a siódme i ósme Gmina 
Leszno i Brwinów. Najlepszą zawod-
niczką turnieju została Kinga Baran, a 
najlepszą zagrywającą Wiktoria Kunicka. 
Zwycięska drużyna: Sandra Przewłocka, Ka-
tarzyna Podkowińska, Kinga Baran, Agata 
Stan, Hanna Drzewiecka,  Izabela Skowroń-
ska, Klaudia Kłapkowska i Julia Czeladko. 
 W kategorii chłopców pierwsze miej-
sce wywalczyli również chłopcy z nada-
rzyńskiego gimnazjum, drugie repre-
zentujący Gminę Michałowice, trzecie 
Gminę Leszno, czwarte Gminę Błonie, 
piąte Gminę Podkowa Leśna, szóste 
Gminę Brwinów. Najlepszym zawod-
nikiem okazał się Szymon Zakrzewski, 
a atakującym Wiktor Seta. Zwycięska 
drużyna chłopców: Wiktor Seta, Szymon 
Zakrzewski, Jan Kunicki, Albert Oleksie-
wicz, Krzysztof  Białek, Adrian Krzemiński, 
Piotr Zakrzewski, Patryk Bożek, Mateusz 
Motyl, Patryk Mazur, Paweł Rios Turek.  
Zwycięskie drużyny i najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i 
medale., które wręczył Burmistrz Brwi-
nowa Arkadiusz Kosiński. 

 

SPORT SZKOLNY Mistrzostwa Powiatu 
Pruszkowskiego 
w piłce siatkowej

W dniu 13 marca 2015 roku w hali 
sportowej GOS przy ulicy Żółwińskiej 
rozegrano mistrzostwa powiatu prusz-
kowskiego w piłce siatkowej dziewcząt  
i chłopców szkół gimnazjalnych. 

W kategorii dziewcząt: I m. - reprezen-
tantki nadarzyńskiego gimnazjum, II m - 
Pruszków, III m – Michałowice, IV m. – 
Piastów, V m. – Raszyn, VI – reprezen-
tantki z Otrębus. W kategorii chłopców: 
I m. - Piastów,  II m.  chłopcy z Komorowa , 
III m. gimnazjum w Nadarzy-
nie, IV m. gimnazjum w Żółwinie , 
V m. reprezentanci z Raszyna, 
VI m. Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie.

Gratulujemy!
Dziewczyny z nadarzyńskiego gim-

nazjum będą reprezentowały powiat 
pruszkowski w finałach międzypowia-
towych w Międzyborowie, które odbędą 
się 24 marca 2015 r.

Z ostatniej chwili...
W dniu 18 marca dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Młochowie, reprezentujące 
Gminę Nadarzyn w mistrzostwach pow. 
pruszkowskiego w piłce ręcznej dziewcząt 

szkół podstawowych, wywalczyły
wicemistrzostwo powiatu. Gratulacje

Rubrykę redaguje:
Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu.
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Mija 7 miesięcy od rozpoczęcia  
w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie przy współpracy władz 
samorządowych Gminy, Dyrektora 
Szkoły i GLKS Nadarzyn projektu 
pedagogicznego „klasa sportowa”. 
Po tym czasie można pokusić się  
o pierwsze wnioski i spostrzeżenia.  
Sami zainteresowani, czyli młodzież, 
rodzice i nauczyciele podkreślają, że 
pomysł był jak najbardziej trafiony. 

Klasa Ic (sportowa) pomimo 
zwiększonej liczby godzin lekcyj-
nych; 8 godzin specjalizacji sportowej  
(w tym zajęcia z sensomotoryki),  
2 godzin basenu (z obowiązkową na-
uką pływania), rozszerzenia z języków 
obcych (dodatkowe godziny angiel-
skiego i niemieckiego) oraz biologii, 
przy jednoczesnych zajęciach popo-
łudniowych (2-3 razy tygodniowo)  
w klubie sportowym osiągnęła bardzo 
dobre wyniki nauczania w I semestrze 
(jedną z najwyższych „średnich nauko-
wych” w szkole). Powodem jest bardzo 
duży nacisk ze strony trenerów, dyrekcji 
szkoły i wychowawcy na efektywność 
nauczania, działająca wewnątrz klasy 
pomoc uczniowska w lekcjach, natych-
miastowe odsuwanie od treningów tych 
uczniów, którzy opuszczają się w nauce 
do czasu poprawienia ocen, a także regu-
lamin wewnątrzklasowy, który m.in. za-
kłada usunięcie z klasy tych uczniów, któ-
rzy na semestr otrzymaliby zagrożenia  
z przedmiotów edukacyjnych.

Efektywność tej grupy przejawia się tak-
że w osiąganych przez nich wynikach spor-
towych. Chłopcy (piłka nożna) w grudniu 
wygrali turniej piłki  halowej dla rocznika 
2001, pozostawiając w pokonanym polu 
m.in. Akademie piłkarskie z Żyrardowa  
i Pruszkowa. Dziewczęta w marcu wy-
grały ogólnopolski klubowy turniej  
piłki siatkowej (r. 2001) w Płońsku,  

z powodzeniem wraz z koleżankami  
z klas starszych rywalizują w rozgryw-
kach szkolnych wygrywając m.in. 
Mistrzostwo Powiatu pruszkow-
skiego bez straty seta, czy zajmując  
III miejsce w Turnieju Mazovia CUP.

Dlatego Dyrekcja Gimnazjum św. 
Jana Pawła II w Nadarzynie ogłasza 
nabór i zaprasza dziewczęta i chłop-
ców z rocznika 2002 do klasy sporto-
wej w roku szkolnym 20015/2016 ofe-
rując m.in.: specjalistyczne szkolenie sporto-
we prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę 
trenerską; zintegrowane nauczanie – plan lekcji 
dostosowany i układany pod kątem uczestnic-
twa w szkoleniu sportowym prowadzone przez 
doskonałą kadrę nauczycielską ściśle współpra-
cującą z kadrą trenerską, opiekę pedagogiczną 
i wychowawczą po zakończeniu treningów spor-
towych, opiekę medyczną, w tym rehabilitacyj-
ną oraz współpracę z psychologiem sportowym 
wspomagającym rozwój młodych sportowców; 
zajęcia nauki pływania na basenie krytym w 
Pruszkowie; udział w zgrupowaniach letnich i 
zimowych oraz zawodach krajowych i między-
narodowych; dla najlepszych możliwość uzy-
skania stypendiów sportowych
Warunkiem przyjęcia do klasy spor-
towej o profilu piłka nożna chłop-
ców i piłka siatkowa dziewcząt jest:
a/co najmniej ocena bardzo dobra  
z wychowania fizycznego w klasie VI,
b/co najmniej ocena dobra z zachowania po kl. VI,
c/wysoka średnia na świadectwie  ukończe-
nia klasy VI,
d/przedłożenie przez rodziców  zaświad-
czenia od lekarza pierwszego kontaktu  o 
dobrym stanie zdrowia kandydata,
e/uzyskanie wymaganej liczby punktów w 
próbie sprawności fizycznej według dodat-
kowych wymagań dla kandydatów do kla-
sy sportowej (terminy egzaminów 18 i 21 
maja 2015 w hali przy ul. Żółwińskiej 41 
– Gimnazjum).
                                      Dariusz Zwoliński

TENIS STOŁOWY
Mistrzostwa Polski Seniorek

 Antonina Szymańska zawodniczka GLKS  
Wanzl Scania Nadarzyn wywalczyła 
dwa srebrne medale w rozgrywanych  
w Wałbrzychu Mistrzostwach Polski Sen-
iorów w tenisie stołowym. Popularna To-
sia tytuły wicemistrzowskie zdobyła w sin-
glu i deblu w parze z Darią Łuczakowską  
z AZS Wrocław. Tym samym sympatyc-
zna doświadczona zawodniczka z Nadar-
zyna dorzuciła do swojej bogatej kolekcji 
kolejne trofea z Mistrzostw Polski. Pozos-
tali nasi gracze odpadali we wcześniejszych 
fazach turnieju. Klaudii Kusińskiej bole-
sna i groźna kontuzja naderwania ner-
wu pachowego uniemożliwiła obronę 
medalu zdobytego w turnieju deblistek  
w ubiegłym roku.
  

PIŁKA SIATKOWA
Młodziczki najlepsze w Płońsku
Dziewczęta z rocznika 2001, uczen-
nice klasy Ic (sportowej) wygrały  
w sobotę 14.03.2015 r. Ogólnopol-
ski Turniej o Puchar Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Nowym Dworze 
Mazowieckim rozegrany w Hali CSiR 
w Płońsku. Młode siatkarki GLKS Na-
darzyn pokonały m.in. zespoły Sparty 
Warszawa,  PTS Płońsk, Nowego Mia-
sta oraz w finale UKS Esperanto War-
szawa okazując się najlepsze w stawce 
12 drużyn. Tytuł Najlepszej blokującej 
turnieju otrzymała środkowa GLKS 

- Ola Cygan (fot. powyżej). Kluczem 
do zwycięstwa okazała się równa gra 
całego zespołu, skuteczna zagrywka 
i efektywne rozegranie piłki. Skład 
zespołu: Klaudia Smolarow, Wiktoria Ku-
nicka, Ola Cygan, Gosia Żwirska, Julia Cze-
ladko, Asia Miszczuk, Zuzia Chmielewska, 

Projekt klasa sportowa GLKS 
Nadarzyn

Fot. arch. szkoły. uczniowe klasy sportowej w centrum  Vita

Fot. arch.  GLKS
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41) 
1.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
3.  Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - Głodek (red. naczelna), Kamila Michalska, 
Monika Kosakowska, Justyna Łęcka. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania 
poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!! 

Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy 

oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego. 
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości” 

tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) - od września:
1. Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623 
       (Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771. 
2.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską, 
        tel. 501 574 794.
3.    Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
5. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

uzgodnienia). Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

„ORLIK 2012” Rusiec 
– harmonogram pracy

 Informujemy, że kompleks boisk 
sportowych „ORLIK 2012” w Ruścu 

przy ul. Górnej czynny będzie 
w kwietniu 2015 r. w n/w dniach 

i godzinach.
Od poniedziałku do piątku w godz.8:00 
– 15:20 udostępniony dla Szkoły Pod-
stawowej w Ruścu. Wtorki – w godz. 
15:30-18:00 piłka nożna, treningi dzieci.  
W godz. 18:00-22:00 piłka nożna - grupy 
zorganizowane. 
Środy – w godz. 15:30 – 17:00 
ogólnodostępne dla wszystkich.  
W godz. 17:00-21:30 piłka nożna – grupy 
zorganizowane. Czwartki w godz.15:30-
18:00 piłka nożna, treningi dzieci.  
W godz. 18:00-21:30 piłka nożna – grupy 
zorganizowane. Piątki w godz. 15:30 – 
17:00 ogólnodostępne dla wszystkich.  
W godz. 17:00 - 21:30 piłka nożna 
– grupy zorganizowane. Soboty  
w godz. 11:00-13:30 piłka nożna, base-
ball, treningi dzieci. W godz. 13:30-
18:00 ogólnodostępne dla wszystkich. 
Rezerwacja /min. 10 osób/tel. 514 433 
944.             
                       Zbigniew Siwiec - Animator Sportu 

Karolina Bąk, Julia Leśniak, Paulina Podes-
zwa, Natalia Zahnoj, Wiktoria Dąbrowska.

 Dariusz Zwoliński -Prezes GLKS Nadarzyn

FINAŁ MISTRZOSTW 
POLSKI JUNIOREK 

- nie dla Nadarzyna
   W dniach 26.02-1.03.2015 w Iławie 
rozegrano ćwierćfinał MPJ w piłce siat-
kowej.  Z 6 osobowej grupy dwa zespoły 
awansowały do najlepszej 16-stki w kra-
ju. Siatkarki GLKS Nadarzyn przeszły 
na tych zawodach kilkakrotnie drogę  
z nieba do piekła i to w obie strony. 
Ostatecznie GLKS Nadarzyn z dwo-
ma zwycięstwami i dwoma porażkami 
zakończył zawody na trzecim miejscu 
i choć dziewczęta stanęły na podium, 
pokazały się z bardzo dobrej strony, 
awansu do półfinału nie wywalczyły. 
Nasze juniorki musiały uznać wyższość 
MKS Zryw Volley Iława (I m.) IV 
drużyna MP kadetek z 2014 oraz ak-
tualnych wicemistrzyń Polski (II m. 
 w Iławie) UMKS MOS Wola Warszawa. 
W obu tych spotkaniach nasze siatkarki 
miały swoje szanse na zwycięstwo. Jed-
nak w końcówkach setów więcej zimnej 
krwi, szczęścia i umiejętności było po 
drugiej stronie siatki. Wyniki turnieju:
MKS Zryw Volley Iława - GLKS Na-

darzyn 3-0 (25-23 , 25-21, 25-10)
UKS Libero Starogard Gdański - 
GLKS Nadarzyn 1-3 (21-25, 23-25, 25-
22, 20-25). 
UMKS MOS Wola Warszawa - GLKS 
Nadarzyn 3-0 (25-22, 25-22, 25-19).
MKS Trusko Elbląg - GLKS Nadarzyn  
1-3 (25-20, 20-25, 19-25, 23-25).

 Skład GLKS Nadarzyn: Marta 
Ćwiertniewicz, Ewelina Brzezińska,  
Andzelika Wielądek, Karolina Głodek, 
Barbara Zakościelna, Iwona Zuzel, Magda-
lena Zembrzuska, Julia Czeladko, Hanna 
Drzewiecka, Sandra Przewłocka, Klaudia 
Józefowicz, Kornelia Walesieniuk, Katarzyna 
Podkowińska.

Dariusz Zwoliński -Prezes GLKS Nadarzyn

Fot. arch.  GLKS
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NOK w obiektywie...

Świetlica w Parolach - Dzień Kobiet

Warsztaty w świetlicy NOK w Rozalinie 

“Dinozaury kontra smoki”

fot.  Agnieszka Palmowska

POWITANIE WIOSNY w świetlicach NOK

Urzut Wolica


