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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Nowa placówka opiekuńczo
– wychowawcza
Przez ostatnie kilka lat coraz częściej
słyszymy o likwidacji placówek oświatowych
i cięciach w budżetach gmin, miast jeśli
chodzi o nakłady na oświatę. Likwidowane
są istniejące placówki oświatowe i często
także zmniejsza się zakres działalności
wielu z nich. Gmina Nadarzyn jest jedną
z nielicznych na terenie Mazowsza, w
których zamiast likwidacji powstają nowe
placówki oświatowe i jednostki budżetowe
związane z opieką i wychowaniem dzieci.
Dzięki dbałości o oświatę i utrzymaniu
kwestii z nią związanych wśród zadań
priorytetowych w gminie powstają nowe
placówki, a już istniejące są modernizowane

budowa rozpoczęła się w 2013 roku. Obecnie funkcjonuje już szkoła podstawowa,
oddana do użytkowania we wrześniu 2014
roku, w której uczy się ponad 283 uczniów,
w tym 34 wychowanków oddziału tzw. “zerówki”. Uczniowie mogą korzystać nie tylko

Maluszki podczas zajęć plastycznych

i stale unowocześniane. Tak, aby nie tylko
podnosić poziom edukacji dzieci i młodzieży,

ale także dawać im szansę na rozwój
z zachowaniem najwyższych standardów, aby
mogły one zdobywać wiedzę w komfortowych
warunkach pod okiem wyspecjalizowanej,
wciąż doskonalącej swoje umiejętności kadry
pedagogicznej.
Obok istniejących publicznych trzech przedszkoli, pięciu szkół podstawowych i gimnazjum
w tym roku przybył żłobek. W trakcie budowy
jest gimnazjum w Ruścu, które swoim zasięgiem
obejmie młodzież z południowej cześci gminy.
Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na 2017 rok. Gimnazjum powstaje
w ramach kompleksu oświatowego, którego

Wśród podstawowego wyposażenia żłobka są także “gadżety” niezbędne dla najmłodszych dzieci
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z nowoczesnej części oświatowej, ale także z
sali gimnastycznej oraz auli widowiskowej
i placu zabaw. Warto dodać, iż w ramach
kompleksu budowana jest także pełnowymiarowa hala widowiskowo - sportowa.
Wszystkie koszty związane z tą budową
ponoszone są z budżetu Gminy Nadarzyn.

Żłobek
w Ruścu

Żłobek, jest pierwszą tego typu
publiczną placówką na terenie
Gminy Nadarzyn i drugą w powiecie pruszkowskim.
Powstał on w zmodernizowanym
budynku po szkole podstawowej.
Stworzenie publicznej placówki tego
typu, było uwzględniane przez władze samorządowe od lat, a terminowa
budowa szkoły podstawowej w Ruścu
w nowej lokalizacji pozwoliła na szybkie podjęcie działań związanych z powstaniem w jej miejscu żłobka.
Podczas XLIX Sesji Rady Gminy
Nadarzyn w dniu 29 października
2014 roku, podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia Gminnego Żłobka
Nr 1 “Zaczarowany Ogród” w Ru-
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ścu (w budynku po szkole podstawowej przy ul. Szkolnej) i nadania
statutu oraz uchwałę dotyczącą
opłat w żłobku. Żłobek prowadzi
działalność opiekuńczą, wychowawczą
i edukacyjną, wspomagającą wyrównanie szans rozwojowych najmłodszych
mieszkańców gminy, dzieci w wieku
od 1 roku życia do 3 lat oraz wspomagającą indywidualny rozwój każdego
dziecka. Zgodnie z planem w październiku ubiegłego roku rozpoczął
się remont budynku, w którym funkcjonować zaczęła ta placówka. Firma,
która wygrała przetarg przeprowadziła prace remontowe i adaptacyjne według zawartej umowy. W pierwszym
etapie zrealizowano adaptację pomieszczeń na zaplecze kuchenne oraz
pomieszczeń na oddziały żłobkowe
i administracyjno - usługowe.
W grudniu przeprowadzona została
rekrutacja. Po zakończonej modernizacji budynku i wszystkich niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania żłobka procedurach kontrolnych
(przeprowadzonych przez odpowiednie organy) ruszył on “pełną parą”.
W ramach przygotowań odbyły się
także zajęcia adaptacyjne dla dzieci
z udziałem ich rodziców. Do żłobka
uczęszcza obecnie 23 dzieci. Wnioski
o przyjęcie dziecka przyjmowane są
na bieżąco, a dzieci wpisane zostają
na listę oczekujących na miejsce.
W żłobku pracują wykwalifikowane
opiekunki, które w sposób profesjonalny sprawują opiekę nad dziećmi.

Bajkowa szatnia dla maluszków

woźne, dbają o zapewnienie higienicznych warunków pobytu naszych
dzieci w placówce, a pan ds. gospodarczych dba o teren zewnętrzny
żłobka oraz wykonuje bieżące prace
techniczne. Pani pielęgniarka wspomaga pracę opiekunek dziecięcych
oraz nadzoruje stan higieniczny dzieci kształtując prawidłowe nawyki higieniczne. Intendentka przygotowuje
jadłospisy dekadowe w żłobku stosując obowiązujące zasady żywienia małych dzieci, zajmuje się również prawidłowym administrowaniem placówki.
Łącznie w żłobku zatrudnionych
jest czternaście osób. Żłobek pracuje
w oparciu o ramowy rozkład dnia
w godzinach 7.00-17.00.

kacji przedszkolnej. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych prowadzone są zajęcia umuzykalniające dla dzieci, uczymy je także
nawyków higienicznych oraz prowadzimy
zajęcia ruchowe wspomagające małą i dużą
motorykę dzieci.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami docelowo powstanie jeszcze
jeden oddział żłobka – po adaptacji
sali gimnastycznej (przeprowadzonej
w trakcie II etapu modernizacji). Zagospodarowany zostanie także teren
przyległy do placówki.
red. na podstawie inf. udzielonych przez
Martę Jędrzejewską - dyrektor żłobka

Gminny Żłobek Nr 1
“Zaczarowany Ogród”
w Ruścu
Rusiec, ul. Szkolna 20,
05-830 Nadarzyn
tel. 22 724 50 66
Materiał na temat żłobka
na ITVNadarzyn:

Jedna z pań kucharek w nowoczesnej kuchni przystosowanej do przygotowywania posiłków dla
podopiecznych żłobka

Zatrudnione są panie kucharki, które
przygotowują dla dzieci trzy posiłki,
jednocześnie dbając o realizację zasad
bezpieczeństwa zdrowotnego. Panie
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Jak usłyszeliśmy w rozmowie z dyrektor placówki Martą Jędrzejewską
- Będziemy starać się, aby nasi absolwenci
byli w pełni przygotowani do podjęcia edu-

2 (191) luty 2015

Wiadomości Nadarzyńskie

Inwestycje gminne
Oprócz zakończonego pierwszego
etapu adaptacji dawnego budynku
SP w Ruścu na żłobek i rozpoczęcia
funkcjonowania nowej placówki obecnie prowadzone są dalsze prace m.in.
związane z adaptacją sali gimnastycznej
na czwarty oddział oraz prace związane
z zagospodarowaniem terenu.
Kontunuowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Kontynuowana jest budowa garaży dla
jednostki OSP w Młochowie
Realizowana jest także naprawa kanalizacji w Ruścu oraz prowadzone są race
związanezprzebudowąulicyMagdalenki
w Strzeniówce.
W dalszym ciągu prowdzonych jest
szereg prac związanych z dokumnetacją
projektową kolejnych, planowanych inwestycji, w tym m.in. :

w Kostowcu, która potrwa do 15 maja
2015 roku.
Ponadto rozpoczęła się modernizacja zabytkowego budynku tzw. Zajazdu, w którym mieści się Nadarzyński
Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna i Straż Gminna. Prowadzona jest
ona m.in. dzięki funduszom pozyskanym ze środków unijnych na projekt:
,,Modernizacja zabytkowego budynku
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.1 kultura
(kwota dofinansowania 497.524,81 zł.).
Prace zaplanowano do połowy kwietnia 2015 r. W ramach remontu m.in.
wykonana zostanie izolacja i odgrzybianie fundamentów, remont schodów
wejściowych, jak również odnowienie
elewacji i części dachu.
Wewnątrz natomiast wykonywane
będą m.in. prace malarskie (fot. powyżej)
oraz wymienione zostanie oświetlenie.
Ponadto sala widowiskowa NOK
wzbogaci się o ruchomą widownię,
kulisy i kurtynę.

- budowy świetlicy w Parolach:
- budowy kanalizacji sanitarnej w Wolicy
- budowy nakładki ul. Aksamitnej
w Wolicy
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- budowy kanalizacji sanitarnej
w Ruścu II etap
- budowy kanalizacji ciśnieniowograwitacyjnej w ul. Szyszkowej
i Żółwińskiej w Nadarzynie
Ponadto ogłoszono przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn.
Latarnie mają pojawić się na ulicach:
w Urzucie (ul. Echa Leśne, Baletowa) w Szamotach (ul. Sportowa),
w
Kajetanach
(ul.
Klonowa),
w Młochowie (ul. Dworkowa, Myśliwska,
Wiejska, Naturalna, Willowa), w Rozalinie
(ul. Kawalerska, Młochowska, Winogronowa, Kolorowa), w Wolicy
(ul.
Pastelowa,
Ogrodnicza,
Przerąbkowska, Sękocińska, Gruntowa, Rzeczna i Wodna), w Ruścu
(ul. Środkowa).
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane
ze środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy.
Niezbędne informacje na temat
przetargu znajdują się na:
http://bip.nadarzyn.pl
redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=137
Rozstrzygnięto także postępowania
przetargowe na dostawę 3000 ton tłucznia
kamiennego i 2500 ton tłucznia betonowego na remonty dróg.
Podpisano również umowy na profilowanie, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg i chodników.
Referat Inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 202.000,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie w ul. Fiołkowa i Malwy
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.
Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś - Nadarzyn - odcinek poza
aglomeracją - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie
465.444,00 zł. Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś - Nadarzyn
- obszar aglomeracji - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki
w kwocie 305.038,00 zł.
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Inwestycje Powiatu Pruszkowskiego
dla naszej Gminy

W związku z zainteresowaniem
mieszkańców Gminy Nadarzyn
kwestią zmian w budżecie Powiatu
Pruszkowskiego znacznie redukujących wydatki inwestycyjne na ternie
Gminy Nadarzyn zaplanowane na
2015 rok wysłaliśmy zapytanie w tej
sprawie do radnych powiatowych z
okręgu nr 3 (gmina Michałowice –
Nadarzyn).
Z prośbą o odpowiedź na poniższe
pytania zwróciliśmy się do: Agnieszki
Kuźmińskiej, Aurelii Zalewskiej,
Dariusza
Nowaka,
Grzegorza
Jastrzębskiego
oraz
Stanisława
Dymury.
1. Czy prawdą jest, że projekt 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?
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2. Jakie były przyczyny „obcięcia” miliona złotych na drogi publiczne
powiatowe na terenie gminy Nadarzyn?
3. Jakie cele były ważniejsze niż realizacja planowanych inwestycji na
terenie Krakowian i Walendowa?
4. Na jaki cel został „przesunięty”
milion „zaoszczędzony” na inwestycjach na terenie gminy Nadarzyn?
5. Jak zdaniem Rady Powiatu ma być
zrealizowana budowa ronda w Krakowianach skoro zgodnie z projektem budżetu powiat miał na ten cel
przeznaczyć 500 000 zł, a zatwierdził
jedynie 200 000?
6. Co w związku z powyższym ma być
zrealizowane w 2015 roku za przewidzianą na budowę ronda kwotę 200 000 zł ?
7.Czy rozkładając koszty budowy
ronda w Krakowianach na dłuższy
niż pierwotnie planowano okres Powiat bierze pod uwagę fakt, że przeprowadzenie tej inwestycji wymaga

przebudowy miejscowej infrastruktury i będzie znacznym utrudnieniem
dla mieszkańców?
8. Jak zdaniem Rady Powiatu ma być
zrealizowana przebudowa drogi nr
2845W - ul. Brzozowej w Walendowie skoro zgodnie z projektem budżetu powiat miał na ten cel przeznaczyć 800 000 zł, a zatwierdził jedynie
100 000?
9.Dlaczego obcięto tak duże fundusze w zakresie transportu i łączności
z projektu budżetu tylko gminie
Nadarzyn?
10.Czy prawdą jest, że środki „zaoszczędzone” na inwestycjach
w Krakowianach i Walendowie zostaną przesunięte na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców WOM?
Poniżej umieszczamy odpowiedzi, jakich
udzielili nam, w terminie, Radni: Grzegorz
Jastrzębski oraz Agnieszka Kuźmińska
red.
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Protesty wyborcze - Sąd w końcu przesłuchał świadków
24 lutego 2015 roku odbyła się trzecia rozprawa w Sądzie Okręgowym
w Warszawie dotycząca protestu
wyborczego wystosowanego przez
KWW Zielona Gmina - Nasz Dom oraz
KWW Arkadiusza Koper – Platforma
dla Nadarzyna. Wnioskodawcy wnoszą
o stwierdzenie nieważności wyborów
na Wójta Gminy oraz Rady Gminy Nadarzyn, jednak tylko w tych okręgach:
w których przegrali.
Jak wyjaśnił mecenas reprezentujący
wnioskodawców w proteście znajduje
się dużo zarzutów, ale koncentrują się
głównie na dopisywaniu mieszkańców do
spisu wyborców oraz nieprawidłowości
przeprowadzenia przez Gminną Komisję
Wyborczą losowania radnego w okręgu
Nr 3, obwodzie Nr 1.
Po dwóch nieudanych próbach
i odroczonych rozprawach tym
razem wnioskodawcy protestu stawili
się na sprawę lub udzielili swojego
pełnomocnictwa mecenasowi.
Na rozprawie obecnych było
7 z 8 powołanych świadków, których
Sąd przesłuchał: Marię Jaworską Przewodniczącą Gminnej Komisji
Wyborczej, Iwonę Malinowską Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Nadarzynie, Weronikę Jakubowską
– członka Gminnej Komisji Wyborczej,
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Krzysztofa Żołędzia – członka Gminnej Komisji Wyborczej, Roberta Bernatowicz – męża zaufania z ramienia
KWW Zielona Gmina – Nasz Dom w
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
(prywatnie męża kontrkandydatki na
stanowisko Wójta Gminy Nadarzyn),
Pawła Zbroszczyka – męża zaufania
z ramienia KWW Zielona Gmina –
Nasz Dom w Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 5 (świadek nie pamiętał
nawet z jakiego komitetu został
powołany).
Ponadto Jarosław Jach, który
był mężem zaufania z ramienia
KWW Zielona Gmina – Nasz Dom
w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3,
na pytanie Sądu, czy jako mąż jednego
z wnioskodawców (Katarzyny Jach obecnej Radnej Gminy Nadarzyn z Klubu Radnych Zielona Gmina) chce złożyć
zeznania - świadek odmówił złożenia
zeznań w tej sprawie.*
Na rozprawie nieobecny był świadek
Małgorzata Lis-Naskręt – żona jednego z wnioskodawców protestu
i zarazem kandydata na stanowisko Radnego Gminy Nadarzyn z KWW Zielona Gmina – Nasz Dom.
Po przesłuchaniu świadków Sąd
wyznaczył kolejny termin rozprawy na
24 marca 2015 roku.

Mecenas reprezentujący KWW Zielona
Gmina – Nasz Dom oraz KWW Arkadiusza Koper – Platforma dla Nadarzyna
wniósł o powołanie i przesłuchanie
podczas następnej rozprawy kolejnego
świadka – Justynę M.
Przypominamy, że poprzednie dwie sprawy wyznaczone na
29 grudnia 2014 roku oraz na 13
stycznia 2015 roku nie odbyły się
z powodu nieobecności niektórych
wnioskodawców protestu.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43,
poz. 296 z późn. zm). Art. 261 ustawy z 17 listopada 1964 r. Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa
odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem
małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa
oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu
małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna
w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu
pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego
bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym,
na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą
i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie
miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy
zawodowej. (...)

*

red.
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Z sesji Rady Gminy Nadarzyn

IV Sesja Rady Gminy Nadarzyn
odbyła się w piątek 6 lutego 2015 r.
o godz. 14:00, tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn.
Po powitaniu i stwierdzeniu quorum
Radni przyjęli porządek obrad i protokół z III Sesji Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Następnie Zastępca Wójta Gminy
Nadarzyn Tomasz Muchalski przedstawił, w imieniu Wójta, sprawozdanie
z działań prowadzonych pomiędzy sesjami.
Mówił o inwestycjach planowanych i wykonywanych, między innymi
o pracach drogowych, w tym o naprawie i wyrównywaniu powierzchni
dróg, budowach chodników. A także o II etapie budowy Gimnazjum
w Ruścu. Wykonawca zobowiązał
się, że jeśli pogoda pozwoli, to prace rozpoczną się w marcu. Dodał,
że na budowie dwóch garaży przy
OSP w Młochowie trwają prace wykończeniowe wewnątrz, a termin zakończenia tych prac wyznaczono na
15 kwietnia. Zastępca Wójta przypomniał, że zgodnie z planem został zakończony I etap prac adaptacji budynku dawnej szkoły w Ruścu na potrzeby żłobka. Placówka już funkcjonuje.
Do 30 maja powinien zakończyć się
II etap adaptacji żłobka. Przedstawił
również status prac związanych
z
modernizacją
zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w
Nadarzynie. Podkreślił, że na ten
cel otrzymaliśmy dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Zastępca
Wójta
przedstawił również postępy prac
związane z budową i naprawą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Przedstawił status prac związanych
z budową świetlicy w Parolach.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn
z działalności za okres między sesjami.
Następnie Radni przyjęli kolejne
punkty porządku obrad:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014
z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka
w Ruścu i nadania statutu. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmia-
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ny Uchwały Nr XLIX/520/2014
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w
Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany
Ogród” w Ruścu. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz
niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Nadarzyn na 2015 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
(ul. Groszkowa). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
(ul. Małego Księcia). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów
(ul. Ogrody Walendów). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy
części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nadarzyn,
położonej w obrębie Młochów, gm.
Nadarzyn. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny
na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
Krakowian, gm. Nadarzyn. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian
uchwały budżetowej Nr III.19.2014
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30
grudnia 2014 roku. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nadarzyn na lata 2015 - 2026.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady

Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia
statutów sołectw. Ten punkt obrad
wywołał dyskusję między Radnymi.
Radny Piotr Miszczuk z Klubu
Zielona Gmina Nasz Dom zgłosił własną poprawkę do uchwały.
Podczas głosowania poprawka została odrzucona głosami dziewięciu
radnych. Uchwała została przyjęta bez
poprawek dziewięcioma głosami za
i sześcioma przeciw. Więcej informacji na
temat zmiany statutów - str. 9 WN.
W ramach kolejnego punktu
Sesji interpelacji, zapytań i wolnych
wniosków Radny Perzyna zapytał
o znaczne zmniejszenie środków
w budżecie powiatowym przeznaczonych na budowę ronda
w Krakowianach
Radny Dymura zapytany o tę kwestię
nie był w stanie udzielić odpowiedzi.
- Na powiatowej komisji budżetowej i inwestycyjnej te inwestycje (budowa ronda
na skrzyżowaniu dróg nr 3103W i nr
2849W w Krakowianach, przebudowa
drogi nr 2845W czyli ulicy Brzozowej w
Walendowie, droga tak zwana na Łazy)
zostały albo ograniczone albo wyrzucone z
budżetu Starostwa Powiatowego – wyjaśnił Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn
Tomasz Muchalski. – Nowa Rada
Powiatu z nowymi zarządcami delikatnie
mówiąc wycięła nasze inwestycje – dodał.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że projekt budżetu powiatowego zakładał
500 000 zł na budowę ronda na
skrzyżowaniu w Krakowianach.
W zaakceptowanym dokumencie
przyznanych zostało jedynie 200 000
zł. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja
Walendowa. Na przebudowę drogi
nr 2845W czyli ulicy Brzozowej planowano 800 000 zł. Nowi radni powiatowi na ten cel przeznaczyli jedynie
100 000 zł. W sumie zmniejszono
kwotę przeznaczoną na inwestycje w
Gminie Nadarzyn o milion zł.
Radni Klubu Zielona Gmina wystąpili między innymi o umieszczenie
informacji o swoim Klubie oraz podlinkowaniu strony Klubu na oficjalnej
stronie Urzędu Gminy (http://www.
nadarzyn.pl/) oraz w BIP-ie. Zastępca
Wójta stwierdził, że sprawa wymaga
sprawdzenia aspektu prawnego czy de
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facto prywatne strony mogą być „reklamowane” na oficjalnej stronie urzędu.
Jak się okazało strona Radnych Klubu
Zielona Gmina od około tygodnia jest
nieaktywna, a gdy jeszcze funkcjonowała nie identyfikowała się z Gminą
Nadarzyn (nie miała ani linku do strony
UG ani herbu Gminy).
Radna Jach pytała o to – „które ulice składają się na 500 tysięczną kwotę przeznaczoną
w budżecie gminy na rok 2015 jeśli chodzi
o modernizację oświetlenia ulicznego, czy są to
jakieś szczególne ulice, czy jest możliwość pisania interpelacji o ulice, gdzie tego oświetlenia
brakuje?”
Zastępca Wójta Tomasz Muchalski
przypomniał, że o wszystkich inwestycjach prowadzonych i planowanych
na terenie Gminy Nadarzyn mówił we
wcześniejszym sprawozdaniu.
- Jeśli macie Państwo taką potrzebę to możemy na następnej sesji przedstawić szczegółowo
fundusz sołecki co z niego w poszczególnych
miejscowościach będzie realizowane. Miałem
tak szczegółową informację, ale wyszedłem
z założenia, że państwo jako Radni wiecie co
w Waszych miejscowościach będzie się działo
– wyjaśnił Tomasz Muchalski – Dlatego tej
informacji tak szczegółowo nie przedstawiłem.
Mam przygotowaną taką informację i jeżeli są
chętni to mogę takie informacje udostępnić.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku uruchomił program o nazwie SOWA. Jest to program
modernizacji oświetlenia ulicznego. Warunki
są bardzo korzystne, gdyż można otrzymać
dotację wysokości 45% - 55%. Umożliwia to
całościowe objęcie gminy takim programem. Z
uwagi na to, że NFOŚiGW jeszcze nie ogłosił terminu naboru to zadanie zostało wpisane
do budżetu. Czekamy w pełnej gotowości aby
dokonać modernizacji oświetlenia kompleksowo w całej gminie - wyjaśniła Katarzyna
Dombska z referatu do spraw funduszy
zewnętrznych.
Jednocześnie Zastępca Wójta podkreślił, że pracownicy Urzędu Gminy jedynie wykonują zadania zlecone przez
Radę Gminy. – Państwo pytacie o zadania,
które my wykonujemy, a my wykonujemy te
zadania, które Państwo uchwalicie – powiedział Tomasz Muchalski.
– Jeśli Państwo uchwalicie, że budżet gminy
– a to zrobiliście w miesiącu grudniu – wynosi określoną kwotę na konkretne zadanie
inwestycyjne, które ma być realizowane w konkretnym czasie to my (Wójt, Wicewójt, pracownicy urzędu) nie mamy innej możliwości,
my je zgodnie z prawem realizujemy. Pytanie
nas o to, czy realizujemy to co Wy jako Radni
uchwaliliście jest jakby krokiem do tyłu – dodał.

Największą aktywność w zakresie interpelacji w trakcie sesji wykazali Radni Miszczuk i Zaborowski,
którzy
dotąd nie spełnili nakładanego przez Ustawodawcę obowiązku wynikającego z ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, 1318 z 2014r. poz.379, 1072)
i nie złożyli oświadczeń majątkowych.
Obowiązek ten zgodnie z ww. ustawą
powinni spełnić w ciągu 30 dni od zaprzysiężenia. Radni obecnej kadencji
przysięgę złożyli 1 grudnia ubiegłego
roku.

Sesja – ad vocem

Europejskiej niebędący obywatelem
polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy).
Oznacza to, że aby wziąć udział
w wyborach sołtysa i rady sołeckiej
należy być ujętym w rejestrze wyborców, prowadzonym przez Urząd
Gminy Nadarzyn.
W rejestrze wyborców ujęci są:
•
z urzędu, obywatele polscy
zameldowani na pobyt stały na terenie gminy,
•
obywatele polscy niezameldowani na terenie gminy Nadarzyn,
ale stale tu zamieszkujący, którzy złożyli pisemny wniosek o dopisanie do
rejestru wyborców,
•
obywatele Unii Europejskiej
stale zamieszkujący na terenie gminy,
którzy złożyli pisemny wniosek o dopisanie do rejestru wyborców,
Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców można składać do Urzędu
Gminy w ciągu całego roku. Organ
ma jednak 3 dni na zweryfikowanie

wniosku i wydanie decyzji, co należy
uwzględnić, by zostać ujętym w rejestrze wyborców.
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na stronie
internetowej: http://bip.nadarzyn.pl/
plik,2552,wniosek-i-deklaracja-pdf.pdf)
Przyjęte uchwałą zmiany statutów
sołectw odnoszą się także do sposobu samego głosowania na sołtysa i radę sołecką oraz ważności
głosu. Głosujący będą stawiać znak
„X” przy nazwisku kandydata, za
wyborem którego opowiadają się
(poprzednio zaznaczano „Tak” lub
„Nie” co wprowadzało wątpliwości
w głosowaniu zwłaszcza przy kilku
kandydatach na sołtysa i do rady sołeckiej). W przypadku większej ilości
kandydatów wybrany zostanie ten,
który uzyska najwięcej głosów.
Wymienione wyżej zmiany merytorycznie regulują: kto, i w jaki sposób, może wybierać reprezentantów
swojego sołectwa. Projekt zawierał
jeszcze jedną propozycję, bez znacze-

Statuty sołectw

Przedmiotem obrad Rady Gminy Nadarzyn podczas sesji w dniu
6 lutego br., była m.in. uchwała
w sprawie zmiany statutów sołectw.
Poprawki dotyczyły przede wszystkim porządkowych i formalnych
kwestii związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów
w sołectwach. Uzupełniono statuty
o zapis, mówiący o tym, że mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania weryfikowani będą na podstawie
aktualnego dowodu tożsamości w rejestrze wyborców.
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks wyborczy, czynne i bierne prawo
wyborcze w wyborach sołtysa i rady
sołeckiej mają ci mieszkańcy, którzy
posiadają czynne prawo wyborcze w
wyborach do organów gminy (to jest
obywatel polski oraz obywatel Unii
2 (191) luty 2015

red.
Materiał dotyczący IV Sesji Rady Gminy
na ITVNadarzyn:

Treść podjętych uchwał
znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej
Gminy: www.bip.nadarzyn.pl
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nia jeśli chodzi o merytorykę i przebieg wyborów, jednak jak się okazało,
wzbudzającą najwięcej kontrowersji
i podejrzeń ze strony opozycyjnych
radnych z Nadarzyna. Poprawka odnosiła się bowiem do wyznaczania
przez Wójta przewodniczących zebrań.
Zgodnie
z
dotychczasowym
brzmieniem Statutów sołectw Wójt
mógł wyznaczyć na przewodniczącego zebrania, za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy, radnego
z sołectwa. Rozwiązanie logiczne
i wydawało by się jak najbardziej uzasadnione, ale nie w sytuacji kiedy na
sołtysa chciał również kandydować
radny danego sołectwa (co w kilku
przypadkach miało przecież miejsce;
zgodnie ze Statutem - przewodniczący zebrania nie może kandydować na
sołtysa ani do rady sołeckiej). Propozycja by uporządkować również
tę kwestię, zrezygnować z takiego
sformułowania oraz pozostawić tylko zapis ogólny (Wójt wyznacza za
zgodą Przewodniczącego Rady Gminy „radnego na przewodniczącego
zebrania wiejskiego”) spotkała się z
podejrzeniem, że nada to przywilej
niektórym tylko radnym. Radny Piotr
Miszczuk zarzucał, że „wójt będzie
mógł wskazać na przewodniczącego
zebrania dowolnego radnego”.
Podczas Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej radni Marcin Zabo-

rowski i Piotr Miszczuk wręcz wyrażali obawę, że przez tę zmianę radni z
„Zielonej Gminy” nie będą wskazywani na przewodniczących zebrań, a więc
nie będą mogli zgłaszać kandydatów
na sołtysów i do rad sołeckich(!). Wyjaśnienie, że statut sołectwa określa, iż
to mieszkańcy zgłaszają kandydatów
na sołtysów oraz do rad sołeckich,
zaś rola przewodniczącego zebrania
ogranicza się do technicznego poprowadzenia spotkania zgodnie z określonym wcześniej porządkiem obrad
– spotkało się ze zdziwieniem.
Projekt uchwały w sprawie zmian w
statutach sołectw poddany został konsultacjom społecznym. W ich wyniku,
poza uwagami do poszczególnych paragrafów, wpłynęła propozycja, aby
zmienić zapis odnoszący się do częstotliwości zwoływania zebrań wiejskich - dotychczasowe „nie rzadziej
niż dwa razy w roku” zmieniono na
„nie rzadziej niż raz w roku”. Propozycja ta spotkała się z aprobatą Komisji Inwentaryzacyjnej i Statutowej, tym
bardziej, że jest zbieżna ze stanem faktycznym w większości sołectw, została
również przyjęta przez Radę Gminy.

Wybory Sołtysów
i Rad Sołeckich

W 2015 roku wybory Sołtysów
i Rad Sołeckich odbędą się w 11 sołectwach (Urzut, Wolica, Nadarzyn

I, Nadarzyn II, Kajetany, Rusiec,
Strzeniówka, Młochów, Wola Krakowiańska, Krakowiany i Stara Wieś;
w Szamotach i Walednowie kadencja
kończy się dopiero w 2017 r.). Koniec kadencji w tych miejscowościach
przypada głównie na marzec i kwiecień. Natomiast w Parolach i Rozalinie wybierane będą tylko Rady Sołeckie (kadencje Sołtysów kończą się
odpowiednio w 2016 r. oraz 2017 r.).
Zgodnie ze statutami sołectw, zebranie wiejskie, na którym ma być
dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, wydając zarządzenie, które podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez
wywieszenie ogłoszeń na co najmniej
7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
W najbliższym czasie zaplanowane
zostały zebrania w pierwszych trzech
miejscowościach: w Urzucie – na
6 marca; oraz sołectwach Nadarzyn
I – na 11 marca i Nadarzyn II – na 12
marca br. Kolejne terminy będą ustalane na bieżąco i podawane do wiadomości publicznej zgodnie ze statutem.
Informacje na temat wyborów sołeckich
zamieszczane będą na stronie internetowej
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.”).
Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn

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 uzgodnieniu. 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 Publicznej
(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.
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Zmiany w przepisach dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi
1 lutego weszła w życie ustawa z dnia
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która porządkuje wiele spraw w istniejącym do tej
pory stanie prawnym wynikającym z dotychczasowych przepisów. Ustawa jest
kolejną nowelizacją tzw. ustawy „śmieciowej”, regulującej zasady gospodarki
odpadami komunalnymi w gminach
i ustalającej zarówno prawa i obowiązki
mieszkańców jak i organów administracji samorządowej.
Utrzymana została zasada, że to
na gminach spoczywa obowiązek
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (bytowych)
powstających w naszych gospodarstwach domowych. Gminy są odpowiedzialne za zagospodarowanie
odpadów komunalnych (poziomy
odzysku i recyklingu) zgodnie ze
standardami Unii Europejskiej i będą
z tych zadań rozliczane.
Nadal rady gmin będą ustalać zasady
odbioru odpadów (w regulaminach
i właściwych uchwałach rad gminnych)
oraz określać stawki opłat, które będą
pobierane przez gminy – jak to się dzieje
od 1 lipca 2013r., a także będą wybierać
w przetargu wykonawców, którzy będą
odbierać i zagospodarowywać śmieci
z naszych gospodarstw domowych.

Nowelizacja wprowadza
jednak wiele istotnych zmian.

1.
Mieszkańcy zostali pozbawieni
możliwości wyboru sposobu zbierania odpadów. Wprowadzona zostaje zasada,
że mieszkaniec ma obowiązkowo segregować odpady w sposób ustalony
w regulaminie. Podstawową stawką opłat
za odbiór odpadów jest stawka za odbiór
odpadów zbieranych selektywnie, odbiór
odpadów zmieszanych będzie obciążony
wyższą „karną” stawką. Ponadto uporczywe zaniechania segregowania odpadów
może być podstawą do sankcji w postaci
grzywny, nakładanej przez sąd za nie wykonywanie obowiązków ustawowych.
2.
Ustalono maksymalne wysokości stawek opłat i określono algorytm,
według którego może być naliczana
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stawka, w zależności od przeciętnego miesięcznego dochodu. Za śmieci
segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę
wyliczaną według algorytmu, którego
podstawą będzie przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na jedną osobę
ogółem, ogłaszany przez prezesa GUS
w Monitorze Polskim. W przypadku
metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc.
tego wskaźnika. Przy wyliczaniu opłaty
wg metody „od mieszkańca” jest to aktualnie maksymalna stawka w wysokości 25 zł (w Gminie Nadarzyn aktualnie to
7 zł). Za odbiór śmieci zmieszanych
opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane.
Jednocześnie uchwała w sprawie opłaty
ma określać jednoznacznie, czy opłata
jest wnoszona „z dołu” czy „z góry”.
3.
Doprecyzowano pojęcie właściciela nieruchomości i uściślono, kto
ma obowiązek wnoszenia opłat.
4.
Doprecyzowano i uściślono
funkcjonowanie stacjonarnych i mobilnych punktów zbierania odpadów, w
tym rodzaje odpadów, które gminy mają
obowiązek zbierać w tzw. PSZOKach.
W gminach obowiązkowo mają funkcjonować stacjonarne punkty selektywnego odbierania odpadów, rada gminy
może jednak wprowadzić ograniczenia ilości odpadów przyjmowanych od
mieszkańców.
5.
Zobowiązano gminy do określenia, w jaki sposób można składać
skargi na złe wykonywanie usług wywozu odpadów przez działające na terenie
gminy firmy wywozowe.
6.
Wprowadzono ustalenia dotyczące minimalnej częstotliwości wywozu odpadów np. z domów jednorodzinnych odbiór nie rzadziej niż raz na
2 tygodnie, z tym, że w gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci
może być rzadsza. W Gminie Nadarzyn
zasady te obowiązują od początku.
7.
Ułatwiono sposób składania
deklaracji o wysokości opłaty – mieszkańcy nie będą musieli przy każdorazowej zmianie przez radnych stawki opłat
składać nowych deklaracji – co było
obowiązkiem do tej pory. Ustalenie no-

wej wysokości opłaty nastąpi poprzez
korektę deklaracji dokonanej z urzędu
przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Jednocześnie doprecyzowano zakres danych osobowych, jaki musi być zawarty w deklaracji. Zakres ten jest praktycznie
identyczny z wymaganiami na deklaracji „śmieciowej” obowiązującej w Gminie Nadarzyn.
8.
Ustalono i doprecyzowano
obowiązki i zakres odpowiedzialności
gmin za dotrzymanie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Gminy
nadal będą przeprowadzać przetargi na
odbiór i zagospodarowanie odpadów –
łącznie w jednym przetargu lub w osobnych postępowaniach. Ponadto gminy
nadal mogą obejmować zorganizowanym odbiorem odpadów nieruchomości
niezamieszkiwane przez mieszkańców,
np. jednostki oświatowe, działki rekreacyjne i inne jednostki organizacyjne.
Dobór tych jednostek może być jednak
dowolnie wyznaczany przez rady gmin.
9.
Ustalono, że egzekucję opłat
za odbiór śmieci komunalnych będą co
do zasady prowadzić urzędy skarbowe,
jednakże gminy mogą prowadzić samodzielnie egzekucję zaległości w opłatach
za odbiór śmieci w porozumieniu z właściwym urzędom skarbowym.
10.
Doprecyzowano
sposób
zarządzania środkami pozyskanymi
z opłaty „śmieciowej” – środki te mogą
być przeznaczone wyłącznie na gospodarkę odpadową i utrzymanie czystości,
w tym wyposażanie w pojemniki na odpady oraz edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.
Wejście w życie znowelizowanej ustawy nakłada na gminy obowiązek dostosowania istniejących przepisów prawa lokalnego (uchwały
rad gmin dotyczących regulaminu utrzymania
czystości i porządku jak i powiązanych, innych uchwał.), a także zmian organizacyjnych
w systemie zbierania odpadów i zarządzania
nim jak i w systemie pobierania opłat. Większość tych spraw powinna być zrealizowana
w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy. Od czasu wejścia w życie „rewolucji śmieciowej” jest to 3 nowelizacja ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku. Praktyka
pokazuje, że mogą nas jeszcze czekać kolejne
zmiany – takie są opinie ekspertów.
Krzysztof Pietrzykowski
- Inspektor ds. ochrony srodowiska
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Niezłożone oświadczenia majątkowe
dwóch Radnych z Klubu Zielona Gmina
Dwóch radnych nie dopełniło jednego z podstawowych obowiązków. Z informacji uzyskanych
od Przewodniczącej Rady Gminy
Nadarzyn wynika bowiem, iż radni panowie Piotr Miszczuk i Marcin
Zaborowski (obaj KWW Zielona
Gmina – Nasz Dom), reprezentujący Nadarzyn, nie złożyli wymaganych oświadczeń majątkowych.
Pomimo obowiązku wynikającego
z ustawy o samorządzie gminnym
oraz upływu ustawowego terminu
– o czym obaj panowie poinformowani byli zarówno oficjalnymi pismami, przypomnieniami m.in. przez
Przewodniczącą Rady na II Sesji radni nie przedstawili swoich oświadczeń majątkowych.
Zaznaczając przejrzystość w kampanii wyborczej oraz wszystkich swoich działań, ww. Radni - ignorancją
uregulowanych prawem zobowiązańpod wielkim znakiem zapytania sta-
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wiają swoją wiarygodność, jak i szacunek do wyborców.
Niezłożenie oświadczenia w terminie
przewidzianym w ustawie wywołuje skutki prawne. Jeżeli radny przez nieuwagę,
lub z innych przyczyn losowych nie złożył oświadczenia w terminie to zgodnie z
art. 24h ust. 5a u.s.g. Ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz. U. z 2013 r. poz.594, 1318, 2014
r. poz. 379, 1072) przewodniczący rady w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, wzywa osobę, która nie
złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego
złożenia, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od
dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
Jednakże niezłożenie oświadczenia majątkowego, pomimo upływu tego dodatkowego
terminu, powoduje najsurowsze konsekwencje czyli – wygaśnięcie mandatu radnego
(w trybie art. 383 § 1 pkt 7 kodeksu wyborczego - Ustawa Kodeks wyborczy z dnia 5
stycznia 2011 r. ).

Redakcja WN wystąpiła w tej
sprawie bezpośrednio do pana
Piotra Miszczuka oraz pana Marcina
Zaborowskiego z zapytaniem drogą
mailową.
Poniżej treść zapytania, które wysłano drogą mailową poprzez formularz na stronie Klubu Radnych
Zielona Gminy (którego prawidłowe
wypełnienie i wysłanie zostało potwierdzone przez system):
Marcin Zaborowski/
Piotr Miszczuk
Radny Gminy Nadarzyn VII kadencji
   Witam Pana,
Jak wiemy oświadczenia majątkowe osób
sprawujących funkcje radnych oraz innych
osób decyzyjnych na szczeblu samorządu
lokalnego powinny być zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki. Otrzymaliśmy sygnały od zaniepokojonych mieszkańców, iż w BIP Gminy
Nadarzyn nie ma Pańskiego oświadczenia. Sprawdziliśmy to – Pańskiego
oświadczenia brak. Po skontaktowaniu się
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z Przewodniczącą Rady Gminy, do której
radni zobowiązani są przekazywać swoje
oświadczenia, uzyskaliśmy informację, iż
dokument taki nie został przez Pana złożony. Dlatego nie mógł być udostępniony
mieszkańcom.
Stąd nasze pytanie: Czy jest to przeoczenie
z Pana strony, czy też jest to celowe wpro-
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wadzanie Mieszkańców w błąd? Dlaczego
nie złożył Pan oświadczenia majątkowego
w wyznaczonym ustawowo terminie? Czy
zamierza Pan je złożyć?
Proszę o odpowiedź.
Dorota Sobolewska - Głodek
Redakcja Wiadomości Nadarzyńskich
Do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy
Nadarzyn - na adres; rada@nadarzyn.pl

Na zadane pytania uzyskaliśmy odpowiedź od pana Piotra Miszczuka niestety nie odpowiedział on wprost
na zadane pytanie...
Na poprzedniej stronie treść odpowiedzi radnego, a poniżej ponowienie prośby o konkretną odpowiedź
w sprawie oświadczenia.
red.
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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 proszeni 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.

• Salon Fryzjerski „Marzena”,
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres
usług

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

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).

Do biletu
normalnego

Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2

Do biletu
ulgowego 50%

14 zł

7 zł

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

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 .
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• 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.

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.
2 (191) luty 2015
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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
Szymon,
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 29; 15% usługi remontowe, 7%
usługi wykończeniowe.

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.
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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.

• Przedszkole Niepubliczne
7 Krasnoludków al Kasztanowa 88,
Młochów; www.7krasnoludkow. edu.pl; od
2 marca 2015 r. tel. 517 070 777; 50%
wpisowe; 5% czesne

• Gminny Ośrodek Sportu
Nadarzyn,

ul. Żółwińska 20,
Nadarzyn; 30%
wynajem obiektów
sportowych; 50%
wstęp na imprezy organizowane przez GOS

• Ludowy Klub
Sportowy Orzeł
Nadarzyn,

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.

• 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;

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.

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
wyłączeniem
produktów
aktualnie
promowanych

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny
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POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Szlakiem Tęczy” działa na terenie
Gminy Nadarzyn od 9.09.2009 r.
i otacza opieką niepełnosprawnych
i ich rodziny.
Naszym celem jest wyrównanie szans
społecznych oraz przestrzeganie praw
człowieka i obywatela wobec dzieci
i dorosłych niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
Realizujemy go poprzez umożliwianie
rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci, wspieranie i aktywizowanie rodzin,
szkolenia, warsztaty, akcje informacyjne.

Dzięki temu mamy wpływ
na
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i izolacji rodzin
z niepełnosprawnością od lokalnej
społeczności.
Od 2012 r. odbywają się zajęcia
terapeutyczne i rehabilitacyjne dla
niepełnosprawnych dzieci w sali do rehabilitacji w Urzucie. Dzięki aktywnym
działaniom rodzin skupionych w Stowarzyszeniu jest ona przystosowana,
wyposażona w sprzęt niezbędny naszym
podopiecznym. Dzięki życzliwości
Księdza Proboszcza dysponujemy
też salką w Domu Parafialnym w Nadarzynie, gdzie odbywają się zajęcia
z psychologiem, specjalistą od rodzin
z niepełnosprawnością.
Ale kto wie czy nie najważniejsza
jest grupa wsparcia, która ma istotne
znaczenie w chwilach ciężkich i kryzysowych.
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W listopadzie 2013 roku Sąd
Rejestrowy rozpatrzył pozytywnie
nasz wniosek i przyznał Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” status Organizacji Pożytku Publicznego. Od
dwóch lat możemy zbierać 1% podatku. Dziękujemy osobom, które
zechciały obdarzyć nas zaufaniem i
przekazały swój 1% podatku na nasze
Stowarzyszenie.
W
2014 r. zebraliśmy kwotę
28 710,83 zł. Z tych pieniędzy dofinansowujemy rehabilitację i leczenie
naszych podopiecznych. Decyzją
Zarządu 1% może być dedykowany
na rehabilitację konkretnego dziecka,

wtedy w polu cel szczegółowy należy
wymienić imię i nazwisko podopiecznego na którego chcemy przeznaczyć
nasz 1%.
Stowarzyszenie z pozyskiwanych
darowizn dofinansowuje zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych, gdyż ich
rodziny nie są w stanie samodzielnie
pokryć tych wszystkich wydatków, finansujemy zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej oraz różnego typu
warsztaty i imprezy organizowane dla
naszych dzieci i rodzin.
Jednym z bardzo ważnych celów
Stowarzyszenia
jest
organizacja
wypoczynku letniego podopiecznych.
Jest to niemal konieczność życiowa, gdyż
nasi niepełnosprawni podopieczni nie
mają praktycznie żadnych możliwości
jakiegoś atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego wśród swoich rówieśników
zarówno tych niepełnosprawnych

jak i tych sprawnych. Organizacja takiego wypoczynku wymaga
znajomości potrzeb i uwarunkowań
osób niepełnosprawnych. Wymaga również zatrudnienia większej
liczby opiekunów oraz wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w pracy
z niepełnosprawnymi dziećmi. Pociąga
to za sobą wyższe koszty, oraz wymaga większej odpowiedzialności wobec
uczestników wypoczynku. Stowarzyszenie poszukuje pracowicie środków na takie wakacyjne warsztaty. Piszemy projekty,
poszukujemy sponsorów, poszukujemy
również wolontariuszy do pomocy przy
takich warsztatach.
Bardzo nam zależy też na zatrudnieniu do naszych dzieci logopedy
specjalizującego się w pracy z osobami niepełnosprawnymi, bardzo
często nie mówiącymi, nie potrafiącymi
przeżuwać, połykać śliny itp.. Potrzebna jest im systematyczna stymulacja
logopedyczna. Potrzebne są masaże
rozluźniające mięśnie, rozluźniające
przykurcze stawów i mięśni. To wszystko kosztuje.
Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o wszelkie możliwe wsparcie Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”
w realizacji naszych celów statutowych. Zachęcamy do współpracy osoby
chętne do wolontariatu, pomocy w fundraisingu, realizacji projektów, czy po
prostu fizycznej pomocy przy różnych
projektach. Dobro powraca ….
Krystyna Dąbrowska
Aldona Siwa
Stowarzyszenie “Szlakiem Tęczy”
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WYBORY 2015

Wybory prezydenckie i parlamentarne

W bieżącym roku w naszym kraju odbędą się wybory prezydenckie
i parlamentarne. O ile z tymi drugimi będziemy czekać do jesieni,
o tyle termin wyborów Prezydenta RP
został wyznaczony przez Marszałka
Sejmu na 10 maja br. (Postanowienie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z dnia
7 lutego 2015 r. poz. 188). Ewentualne, ponowne głosowanie odbędzie
się 24 maja br. (zgodnie z Kodeksem
wyborczym, jeżeli w wyborach żaden
z kandydatów na Prezydenta RP nie
uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po
pierwszym głosowania przeprowadza
się ponowne głosowanie, w którym
wyboru dokonuje się spośród dwóch
kandydatów o największej otrzymanej liczbie głosów.

W tym miejscu - na podstawie
przepisów Kodeksu wyborczego
oraz wyjaśnień Państwowej Komisji
Wyborczej - należy podkreślić, że jeśli
przed dniem pierwszego głosowania:
− wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego – również
w przypadku ewentualnego pono
wnego głosowania będzie głosował
korespondencyjnie (pakiet wyborczy
będzie przesłany na ten sam adres,
chyba że nastąpi rezygnacja z głosowania korespondencyjnego – wówczas wyborca powinien przed wysłaniem pakietu złożyć wniosek o
zaświadczenie o prawie do głosowania, lub po tym terminie, jeśli zwróci
pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym);
− wyborca złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – będzie
ujęty w tym spisie wyborców również
z przypadku ewentualnego ponownego głosowania (jeśli będzie chciał
głosować w wyborach ponownych
w innym obwodzie – w tym także
właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie
2 (191) luty 2015

wyborców);
− wyborca złożył wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – akt
ten będzie upoważniał do głosowania przez pełnomocnika również
w ewentualnym ponownym głosowaniu (pełnomocnictwo można cofnąć
składając wójtowi oświadczenie najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania lub obwodowej komisji w dniu
głosowania, zanim zagłosuje pełnomocnik);
− wyborca złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia,
na dwa terminy głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezale
żnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu
w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego zamieszkania.
Ponadto osoby wpisane do spisu
wyborców w obwodach głosowania
utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz
domach studenckich lub zespołach
domów studenckich w pierwszym
głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego przeprowadzenia

ponownego głosowania. Wzięcie
udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po
otrzymaniu zaświadczenia o prawie
do głosowania z urzędu gminy, która
sporządziła spis wyborców. Wyborcy, którzy opuszczą szpital, zakład
pomocy społecznej, zakład karny
lub areszt śledczy w dniu pierwszego
głosowania będą mogli być dopisani
do spisu wyborców przez obwodową
komisję wyborczą w miejscu stałego
zamieszkania jeżeli udokumentują, że
opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania.
Wszelkie informacje dotyczące
tegorocznych wyborów Prezydenta
RP – w tym rozporządzenia, uchwały, postanowienia, wyjaśnienia i in.
dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej są dostępne na stronie internetowej: http://pkw.gov.pl/2015/
Informacje wyborcze zamieszczane
są również na stronie internetowej gminy: http://bip.nadarzyn.pl/318,wybory-prezydenta-rp-10-05-2015-r.html
(bezpośredni dostęp ze strony www.
nadarzyn.pl - zakładka: „Wybory Prezydenta RP 10.05.2015r.”)
Edyta Gawrońska

Sekretarz Gminy Nadarzyn (pełnomocnik ds. wyborów )

Obelgi i obraźliwe komentarze
w sądzie
Toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, II Wydział
Karny sygn. akt. II Kp. 5/15 z powództwa cywilnego w sprawie obraźliwych
i wulgarnych wpisów, które dotyczą władz gminy i pojawiają się od kilkunastu
miesięcy na lokalnym prywatnym portalu.
Sąd uwzględnił zażalenie na decyzję prokuratora i wznowił postępowanie
w sprawie obraźliwych wpisów i komentarzy opublikowanych na w/w portalu.
Nakazał zobowiązać administratora strony do wskazania numerów IP komputerów, z których były wysyłane obraźliwe komentarze oraz dokonać wszelkich dalszych czynności w celu ustalenia danych osobowych osób dokonujących
wpisów.
red.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja
Pruszkowscy Radni przyjęli budżet na
2015 rok. Z miliona trzystu tysięcy złotych
zaplanowanych przez poprzednią Radę
Powiatu na inwestycje w gminie Nadarzyn, po poprawkach obecnych
Radnych zostały tylko „ochłapy”.
Równie nieprzychylnie Radni potraktowali mieszkańców podbrwinowskiego
Milęcina, którzy bezskutecznie domagają
się remontu dziurawej drogi powiatowej.
Z oficjalnej strony Powiatu Pruszkowskiego dowiadujemy się, że
tegoroczny budżet przyjęto podczas
czwartej Sesji Rady. Tylko jeden Radny
wstrzymał się od głosu, reszta była
„za”. Wprawdzie projekt przygotowały
poprzednie władze, ale znacznie
zmodyfikował jego zakres obecny
Zarząd.

Milion mniej na inwestycje
w gminie Nadarzyn!
Planowane na ten rok dochody
powiatu wynoszą – jak podaje www.
powiat.pruszkow.pl. 130,6 mln zł.
Wydatki bieżące i majątkowe pochłoną
w sumie 136,1 mln zł, z czego na
wydatki majątkowe przeznaczono
ponad 26,2 mln zł. Prawie o 5 mln zł
więcej niż planowali w pierwotnym
budżecie poprzedni radni.
W budżecie powiatu znalazły się
pieniądze na infrastrukturę drogową
w rejonie Moszny, Domaniewa
i Koszajca w gminie Brwinów.
Zaplanowano budowę sygnalizacji
świetlnej skrzyżowania w Pruszkowie, przebudowę dróg między innymi
w Pruszkowie, Parzniewie, Komorowie
czy Piastowie. Pojawiły się nowe inwestycje jak przykładowo przebudowa
drogi w Falentach Dużych lub rozbudowa ulicy Bohaterów Wolności
w Piastowie.
Rozczarowani zaakceptowaną wersją
budżetu mogą się czuć mieszkańcy
gminy Nadarzyn. Z wszystkich
wcześniej zaplanowanych środków na
transport i łączność nowi radni obcięli
w budżecie tylko środki pierwotnie
przypisane na inwestycje w Krakowianach i Walendowie. Projekt
budżetu zakładał 500 000 zł na budowę
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ronda na skrzyżowaniu dróg nr 3103W
i nr 2849W w Krakowianach. W zaakceptowanym dokumencie zostało
200 000 zł. Jeszcze gorzej wygląda
sytuacja Walendowa. Na przebudowę
drogi nr 2845W czyli ulicy Brzozowej
planowano 800 000 zł. Nowi radni na
ten cel przeznaczyli jedynie 100 000 zł.
W sumie powiat “obciął” Gminie
Nadarzyn milion zł.
Równie niezadowoleni mogą być
mieszkańcy
podbrwinowskiego
Milęcina. Od lat nie mogą doprosić
się o budowę stałej nawierzchni drogi
powiatowej 4102W. Wieloletni problem
stanowi ponad kilometrowy odcinek
drogi utwardzony tłuczniem. Jak sami
mieszkańcy przyznają dziurawy jak ser
szwajcarski.
Znacząco obcięto również fundusze
planowane na Ochronę zdrowia i Pomoc
społeczną. W pierwszym przypadku z
planowanych 4 980 000 zł, do 2 500 000 zł.
Nowi radni wykreślili z planowanego budżetu wydatki na zakup zintegrowanego systemu informatycznego
wspomagającego zarządzanie SPZ ZOZ
w Pruszkowie. Na Pomocy społecznej
nowi radni zaoszczędzili 170 000 zł.
Podopieczni DPS w Czubinie mogą
zapomnieć o dobudowie suszarni do budynku pralni.

Milion na WOM

Mimo tych “oszczędności” plano
wane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego zwiększyły się
o prawie 5 mln zł względem pierwotnego budżetu przygotowanego przez
poprzednich radnych. Na co zatem
władze powiatu przeznaczyły więcej
pieniędzy?
Jak donoszą lokalne media starosta
pruszkowski Zdzisław Sipiera ma
pomysł na usprawnienie działania
urzędu, zaczyna od zmian personalnych na najwyższych szczeblach oraz
od WOM-u. Tworzenie Wydziału
Obsługi Mieszkańców ma pochłonąć
równo 1 000 000 zł z tegorocznego
budżetu powiatu. Nowy wydział ma
zacząć działać pod koniec roku.
Tymczasem funkcję p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przestała pełnić Mariola

Stecko. Dziś PCPR-em kieruje Hanna
Szymańska. Nowi pracownicy kierują
wydziałami m.in. edukacji oraz organizacyjnym. Zmiany mają dotyczyć
również sekretarza powiatu, nie ominą
nawet wydziału architektury…
Zmiany personalne najwyraźniej na
tym się nie skończą, bo jak zapowiedział
sam Zdzisław Sipiera - Część spraw
kadrowych wyjaśni się przy tworzeniu
WOM-u. Czyli do końca roku…

Bez oświadczeń czy Radni
nie znają prawa?

Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym radni zobowiązani są do składania
oświadczeń majątkowych sześć razy
w ciągu kadencji. Pierwsze oświadczenie
powinni złożyć nie później niż 30
dni od dnia złożenia ślubowania.
Nadarzyńscy radni przysięgę złożyli
1 grudnia, zatem jeszcze w ubiegłym
roku
oświadczenia
majątkowe
powinni byli przedstawić. Piotr Miszczuk
i Marcin Zaborowski z Klubu Radnych Zielona Gmina nie złożyli swoich
oświadczeń majątkowych czym złamali
prawo.
W styczniu na portalu pomorska.pl
przeczytać można było że „Popularny
aktor Piotr Pręgowski wygrał w wyborach do sejmiku naszego województwa.
Jego samorządowa kariera może być
jednak krótka. Aktorów grających w serialach i reklamach obowiązuje klauzula
poufności. Oznacza to, że nie mogą
ujawniać wysokości swoich gaży ustalonych w kontraktach.” W takiej samej
sytuacji znalazła się również aktorka
Katarzyna Bujakiewicz oboje zrezygnowali z pełnienia funkcji radnych.
Oświadczenia
majątkowego
nie złożył również radny gminy
Orchowo Sebastian Gonicki i radny z
pobliskiego Milanówka Cezary Nowak.
Bez szukania wymówek i infantylnego
zrzucania winy na kogokolwiek radni
zrezygnowali ze stanowisk. Bezprecedensowy wyjątek na skalę kraju stanowią
tylko radni Miszczuk i Zaborowski,
którzy najwyraźniej mają coś do ukrycia. Najwyraźniej panom wydaje się,
że są ponad prawem, a obiecywali
praworządność, jawność i uczciwość…
AntyMalkontent
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Wiadomości Nadarzyńskie

Gmina Nadarzyn - Pozytywna Gmina
W ostatnim czasie w regionalnej
i ogólnopolskiej stacji telewizyjnej ( TVP
3 i TVP info) pojawiły się materiały
dotyczące teledysku promującego
społeczność Gminy Nadarzyn, który
powstał w październiku ubiegłego roku.
Jak pisaliśmy w poprzednich numerach w teledysku, który od początku pojawienia się inicjatywy jego nakręcenia
budził spore zainteresowanie wystąpiła
społeczność lokalna. Od maluszków przedszkolaków, poprzez roztańczoną
i aktywną m.in. sportowo młodzież,
muzyków Orkiestry OSP Nadarzyn,
służby dbające o bezpieczeństwo na
terenie gminy do seniorów aktywnie
działających w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury.
Teledysk był inicjatywą mieszkańca
Gminy, muzyka – Michała Stawarskiego, a jego realizacja była możliwa
dzięki wsparciu władz samorządowych,
miejscowych instytucji i placówek. Sfinan-

sowana zaś została przez renomowaną
firmę z branży samochodowej.
„Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale
łączy pokolenia i jest to inicjatywa godna nasladowania” - tymi słowami skomentowany został materiał o powstaniu
teledysku i to z pewnością najlepsze
posumowanie tego przedsięwzięcia oraz
jego idei. A sam teledysk już dziś
zbiera mnóstwo pochlebnych opinii i jest
z pewnością dobrą formą promocji
naszej społeczności oraz dowodem
na to, że nie tylko rzeczy złe i negatywne, cieszą się zainteresowaniem. Jak
usłyszeliśmy z redakcji Pulsu Polski –
podczas emisji materiału o teledysku
wzrosła oglądalność programu z 200 do
400 tysięcy… wzbudził on więc zainteresowanie telewidzów w całej Polsce.
Powyższe materiały do obejrzenia w internecie:
- Wieści z Mazowsza na TVP z
dnia 11 lutego 2015 roku Warszawa;
http://www.tvp.pl/warszawa/maga-

zyny/wiesci-z-mazowsza), a także
w Pulsie Polski na TVP INFO z dnia
17 lutego 2015 r.: http://www.tvp.
info/18622403/17022015-2115.

red.

ZDROWIE

SPGZOZ Nadarzyn
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie; ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 28
Ośrodek Zdrowia w Młochowie; ul. Mazowiecka 5; 05-831 Młochów, tel. 22 729 91 46

Szanowni Pacjenci,
uruchomiona została aplikacja
umożliwiająca sprawdzenie aktualnego grafika godzin przyjeć lekarzy
na ekrenie telefonów:

spgzoz.solphea.pl
mlochow.solphea.pl

Marzena Nowicka - Prusakiewicz
SPGZOZ Nadarzyn

2 (191) luty 2015

19

Wiadomości Nadarzyńskie

OŚWIATA
SP Młochów

CZY POTRAFIMY
ODRÓŻNIĆ
PRZEZIĘBIENIE
OD GRYPY?

- KIEDY KONIECZNA
JEST
WIZYTA U LEKARZA?
- JAK BEZPIECZNIE
STOSOWAĆ ŚRODKI
PRZECIWBÓLOWE?
11 lutego, podczas zebrania
z rodzicami, w Szkole Podstawowej
w
Młochowie
dyrektor
nadarzyńskiego Ośrodka Zdrowia
- specjalista chorób uszu, nosa, zatok i krtani-doktor Adam Chustecki,
przedstawił prezentację na temat
bezpiecznego i skutecznego leczenia
przeziębienia i grypy.
Rodzice dowiedzieli się m.in. jak
odróżnić przeziębienie od grypy, jakie
powikłania mogą wystąpić po grypie,
czy zawsze trzeba stosować antybiotyki? W dzisiejszych czasach bardzo
często sięgamy po leki przeciwbólowe,
czy środki zwalczające obrzęk błony
śluzowej - popularnie zwane kroplami
do nosa.
Doktor Chustecki zwrócił uwagę,
aby zachować ostrożność w ich stosowaniu. W przypadku leków przeci-

wbólowych bardzo ważne jest, żeby nie
przekroczyć dawki dobowej, natomiast
w przypad-ku kropli do nosa, dłuższe
ich stosowanie może prowadzić do
uszkodzenia śluzówki nosa. Jak się okazuje, bardzo istotną rolę dla zachowania
zdrowia, odgrywa płukanie nosa wodą.
Zmniejsza ono czas stymulacji
alergenami oraz niweluje suchość w
jamie nosowej. Szczególnie zalecane
jest dla osób dłużej przebywających
w pomieszczeniach klimatyzowanych.
Doktor Chustecki zwrócił również
uwagę na ogromne znaczenie naturalnych metod w zapobieganiu chorobom.
Często zapominamy o tym, że produkty
bogate w witaminy, ruch na świeżym
powietrzu oraz wypoczynek – to nieodzowne elementy zachowania dobrej
kondycji.
Dużym zainteresowaniem rodziców
cieszyły się szczególnie slajdy pokazujące
jak wyglądają objawy przeziębienia
i grypy na śluzowce nosogardła.
Szkoła Podstawowa w Młochowie
nie po raz pierwszy korzysta z pomocy
nadarzyńskiego Ośrodka Zdrowia.
W pierwszym semestrze br. szkolnego
dzięki przychylności dyrektora Adama
Chusteckiego, nasi uczniowie mogli
skorzystać bezpłatnie z proflaktycznych
wizyt u stomatologa w Ośrodku Zdrowia
w Młochowie. Za ostatnią prelekcję
i za dotychczasową współpracę serdecznie dziękuję w imieniu uczniów,
rodziców, nauczycieli i swoim.

PIT - dyżur
pracowników
URZĘDU
SKARBOWEGO
Informujemy, iż w dniach: 10 marca,
7 kwietnia oraz 21 kwietnia 2015 r.
w godz. 10:00 - 15:00, w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn, zorganizowany zostanie 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

Jarosław Wołkowycki
- Dyrektor SP w Młochowie

Wystawa klocków LEGO
Dnia 16 lutego br. w Szkole Podstawowej w Młochowie odbyła się
„SZKOLNA WYSTAWA KLOCKÓW
LEGO”.
Udział w niej wzięli chętni uczniowie,
którzy przygotowali swoje konstrukcje
tematyczne z klocków LEGO. Wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza uczniów klas młodszych. Młodzi
konstruktorzy podczas oglądania wystawy,
wymieniali uwagi dotyczące szczegółów budowli konstrukcyjnych. Ponadto tematyczną
wystawę o „Grenlandii” przygotowali
wspólnie uczniowie klasy III

Fot. arch. SP Młochów

Agnieszka Michalczyk - Opiekun wystawy:
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112 - europejski numer alarmowy
11 lutego obchodziliśmy Europejski
Dzień Numeru Alarmowego 112 i z tej
okazji w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielką Straży Gminnej, dzięki której zdobyliśmy na ten temat wiele interesujących informacji.
Numer 112 to numer alarmowy
używany w państwach Unii Europejskiej
i wprowadzony w życie 29.07.1991 r. na
podstawie uchwały Rady Europejskiej.
Od 1997 r. w Finlandii poprzez
różne działania zaczęto przypominać
mieszkańcom o istnieniu, działaniu
i funkcjonowaniu tego numeru. Od
tamtej pory w innych państwach
zachęca się do podobnych działań.
Pod ten numer należy dzwonić w
razie zagrożenia zdrowia, życia lub
mienia, a nie wtedy, gdy chcemy zrobić
dowcip, zapytać o drogę, zamówić
danie z restauracji, baru. Pamiętaj, że
kiedy robisz coś takiego blokujesz linię
i operatora ratunkowego przez co,
ktoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy, może jej nie otrzymać w odpowiednim czasie i to TY jesteś temu winien!
Kiedy dzwonisz pod ten numer,
nie musisz mieć środków na koncie
telefonicznym, włożonej karty SIM,
od-blokowanej klawiatury telefonu.

System
powiadamiania
SMS
Gminy Nadarzyn

Co należy powiedzieć,
gdy dzwonisz pod 112?

1. Przedstaw się: imię, nazwisko, wiek.
2. Powiedz, gdzie się znajdujesz,
dokładnie opisz miejsce – podaj
cechy charakterystyczne nazwę ulicy,
miejscowości.
3. Określ, czy jesteś świadkiem, czy uczestnikiem zdarzenia.
4. Udzielaj jasnych odpowiedzi na pytania operatora.
5. Dokładnie wykonuj jego poleceniainstrukcje.
6. Nie rozłączaj się dopóki op-erator nie udzieli Ci wyraźnej zgody, a
potem nie prowadź z nikim żadnych
konwersacji telefonicznych, bo ratownik może odzwonić.
7. ZACHOWAJ SPOKÓJ. Pamiętaj
o tym i zawsze kiedy będziesz chciał
zadzwonić.

Ruszył system powiadamiania
SMS – owego. Każdy mieszkaniec
zain-teresowany 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.

Dominika Paciorek - SP w Młochowie

Dziękujemy Straży Gminnej
za poprowadzenie spotkania.

Szczegóły na stronie
Gminy Nadarzyn
www.nadarzyn.pl.

Społeczność szkoły

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN pojawiają się kody QR.
Dzięki temu, przy pomocy bezpłatnej 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

ITV Nadarzyn

forum mieszkańców:
www.forum.nadarzyn.pl,

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu poszukuje studenta informatyki do współpracy
w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego. Tel. 22 729 91 69.

2 (191) luty 2015
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183
• 01.01.2015 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego, do
którego doszło w Sękocinie Starym
gm. Raszyn. Działania zostały podjęte
o godzinie 2.57.
• 01.01.2015 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru budynku – pustostanu,
do którego doszło w Wolicy przy
ul. Wspólnej. Działania zostały podjęte
o godzinie 14.34.
• 05.01.2015 r. udział zastępu
w usuwaniu skutków kolizji drogowej
z udziałem dwóch samochodów
osobowych, do której doszło w Nadarzynie, na skrzyżowaniu ul. Akacjowej
z Pruszkowską. Działania nasze zostały
podjęte o godzinie 20.50, na miejscu
obecna była również WRD Pruszków.
• 07.01.2015 r. udział zastępu
w usuwaniu skutków kolizji drogowej
samochodu osobowego, do którego
doszło w Starej Wsi przy ul. Południowej. Działania nasze zostały podjęte
o godzinie 20.56 na miejscu obecne
było Pogotowie Ratunkowe FALCK
oraz WRD Pruszków.

podjęte o godzinie 1.01. Na miejscu
akcji obecny był również jeden Zastęp
PSP Pruszków.
• 16.01.2015 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchych traw w Kajetanach przy ul. Klonowej, działania nasze
zostały podjęte o godzinie 13.31.
• 16.01.2015 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchych traw, do którego
doszło w Szamotach przy ul. Kozaków. Działania nasze zostały podjęte
o godzinie 14.30.
• 18.01.2015 r. udział dwóch naszych
zastępów w gaszeniu pożaru budynku
– pustostanu w Kostowcu, do którego
byliśmy dysponowani o godzinie 19.14.
Na miejscu akcji obecne były również
dwa zastępy PSP Pruszków oraz jeden
OSP Młochów, a także Policja Nadarzyn.
• 19.01.2015 r. udział zastępu w dogaszaniu pogorzeliska budynku, po pożarze
w Kostowcu. Do działań byliśmy
zadysponowani o godzinie 5.33.

• 10.01.2015 r. udział zastępu w usuwaniu skutków silnych porywów wiatru.
Do usuwania szkód spowodowanych
przez wiatr nasza jednostka wzywana
była aż do 7 interwenci, do których
zadysponowani byliśmy o godzinie
20.56.
Działania
zakończyliśmy
o godzinie 3.37 następnego dnia.

• 21.01.2015 r. wyjazd zastępu – pomoc dla Policji w wejściu do domu
jednorodzinnego
w
Nadarzynie
przy ul. Kajetanowskiej. Po wejściu
do mieszkania okazało się że jest w
m.in. sparaliżowany właściciel. Udzielono mu pomocy przedmedycznej i
przekazano Pogotowiu Ratunkowemu
FALCK 06-27. Obecna była także Policja
Nadarzyn, działania podjęte o godzinie 8.48.

• W dniach od 11.01.2015 r. do dnia
12.01.2015 r. interweniowaliśmy kolejne
8 razy podejmując działania przy usuwaniu zwalonych drzew, po przejściu
wichury przez naszą gminę. Działania
były podejmowane w różnych porach
dnia.

• 27.01.2015 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji drogowej samochodu ciężarowego z barierą do której
doszło w Młochowie al. Kasztanowa.
Działania nasze zostały podjęte o
godzinie 9.27, obecna była również
Policja WRD Pruszków.

• 13.01.2015 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru sadzy kominowych w budynku jednorodzinnym w Kajetanach
przy ul. Rolnej. Działania nasze zostały

• 28.01.2015 r. udział zastępu
w ćwiczeniach organizowanych przez
Komendę Powiatową PSP Pruszków i jedną z Firm z Młochowa.
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W trakcie trwania i wykonywania
zadań zostaliśmy zadysponowani do
Pożaru budynku jednorodzinnego
w Żółwinie przy ul. Młochowskiej
gm. Brwinów. Działania nasze zostały
podjęte o godz. 10.16. Na miejscu akcji
obecne były także: OSP Żółwin, dwa
zastępy PSP Pruszków, OSP Młochów
oraz Policja i Straż Miejska Brwinów.
Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn

Pogotowie ogrodnicze:

wycinki i pielęgnacja drzew, odśnieżanie
dachów i posesji,prace porządkowe,
strzyżenie żywopłotów, koszenie trawników.
Usuwanie zarośli z terenów działek.
Przyłącza kanalizacyjne
(od budynku do studzienki).
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

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.
Tel. 511 505 265
2 (191) luty 2015
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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.
Straż Gminna w Nadarzynie prowadzi
szereg działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. Problem bezdomności dotyka
nie tylko miasta. Na terenie naszej gminy
również zdarzają się takie przypadki.
Po przeprowadzonym rozpoznaniu
terenu we współpracy z Komisariatem
Policji w Nadarzynie sporządzony
został wykaz miejsc - pustostanów,
gdzie można spotkać osoby bezdomne.
W czasie występowania niskich temperatur miejsca takie są codziennie monitorowane, a znajdujące się w nich osoby mogą liczyć na pomoc strażników.
W uzasadnionych przypadkach informowany jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Na stronie internetowej http://www.
pomocy.waw.pl/przykladowa-strona/
bezdomni-schroniska-noclegowniejadlodajnie-punkty-pomocy-socjalnej/
znajdują się aktualne adresy instytucji

zajmujących się szeroko pojętą pomocą
na najbardziej potrzebujących głównie w
trudnym, zimowym okresie.
Tylko w styczniu tego roku funkcjonariusze interweniowali wobec siedmiu osób znajdujących się w sytuacji
zagrożenia życia z uwagi na niską
temperaturę. W trzech przypadkach interwencje dotyczyły osób nietrzeźwych.
Zwracam się do Państwa z prośbą
o przekazywanie wszelkich informacji
dotyczących zjawiska bezdomności
na naszym terenie, by móc w porę
zareagować.
Kolejnym niepokojącym problemem
są nietrzeźwi kierujący. Prowadzone
przez wszelkie media kampanie np.
„Stop pijanym kierowcom” skierowane są
przede wszystkim do pasażerów, dających
przyzwolenie na prowadzenie pojazdów
przez osoby nietrzeźwe. Nie pozwólmy
na to, by osoby będące pod wpływem
alkoholu miały możliwość bezkarnego

wsiadania za kierownicę.
W tym miejscu chcę poinformować
Państwa, że w siedzibie Straży Gminnej w Nadarzynie istnieje możliwość
przeprowadzenia badania na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Urządzenie jest do Państwa dyspozycji
i każda osoba chcąca sprawdzić swój
stan trzeźwości zostanie przebadana
przez funkcjonariusza.
W związku z okresem zimowym wszystkim właścicielom nieruchomości przypominam
o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż tych nieruchomości. Ponadto wszelkie uwagi dotyczące zaśnieżonych dróg proszę
zgłaszać Dyżurnemu Straży Gminnej pod nr
tel. 22 720 08 67.

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Nadarzyńskie kryminałki

• W dniu 17 stycznia 2015 r. około godz.
1.20 policjanci z Nadarzyna, zwrócili uwagę na osoby przemieszczające
się samochodem osobowym, którego
kierujący wyraźnie próbując uniknąć
kontroli drogowej, zaczął kluczyć
bocznymi uliczkami Kajetan. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, policjanci
przystąpili do legitymowania trzech
mężczyzn, w trakcie czego jeden z nich,
odrzucił trzymany w ręku przedmiot.
Była to szklana fifika z substancją, którą
po wstępnym badaniu okazał się być
haszysz. Podczas dokładnego przeszu2 (191) luty 2015

kania mężczyzn znaleziono przy nich,
ukrywane za bielizną, przedmioty
w postaci złotego łańcuszka, złotej
obrączki oraz pieniędzy w kwocie ponad 1.400 zł. W związku z powyższym
wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani
i osadzeni w areszcie. W dniu następnym
mężczyźnie, który posiadał środek
odurzający został przedstawiony zarzut
popełnienia przestępstwa określonego
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Pozostali dwaj mężczyźni zostali
przesłuchani na okoliczność wejścia
w posiadanie znalezionych przy
nich rzeczy, a przekazane przez
nich wersje będą zweryfkowane
w toku wszczętego w tej sprawie dochodzenia.
• W dniu 28 stycznia 2015 r.
nie pierwszy już raz, policjanci
z Nadarzyna podjęli interwencję na
terenie nieczynnego złomowiska po-

jazdów w Nadarzynie. Pozostająca
w głównej mierze bez nadzoru
nieruchomość, stanowi obiekt zainteresowania wszelkiego rodzaju „zbieraczy” staroci lub osób zajmujących się
pozyskiwaniem złomu. Sprawcy procederu, nie bacząc na odpowiedzialność
karną, nagminnie próbują okradać
właściciela tejże nieruchomości.
Tym razem policjanci dokonali zatrzymania trzech młodych mieszkańców
Warszawy,
którzy
przygotowali
do wyniesienia różnego rodzaju
podzespoły samochodowe, wycenione
na kwotę około 900 zł. Przestępstwo
kradzieży cudzego mienia zagrożone
jest karą pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 5, co oceniając
omawiany przypadek, wyraźnie wskazuje na ogromną dysproporcję wartości
skradzionego mienia, a wysokości
sankcji karnej.
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• Ponadto w styczniu 2015 r. policjanci
Komisariatu Policji w Nadarzynie zatrzymali trzy osoby poszukiwanych na
podstawie nakazu doprowadzenia do
Zakładu Karnego, sprawcękradzieży
sklepowej oraz kierującego pojazdem
mechanicznym wbrew orzeczonemu
zakazowi sądowemu.
• Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują sprawców kilku dotąd
nie wyjaśnionych przestępstw kryminalnych, do których doszło na terenie
naszej Gminy w styczniu 2015 r. i tak:
- w okresie pomiędzy 13, a 14 stycznia

br. nieznani sprawcy dokonali kradzieży
z włamaniem do pomieszczenia magazynowego w Walendowie, gdzie po
wybiciu otworu w ścianie budynku, skradli około 50 szt. kartonów z ręcznikami,
- w okresie pomiędzy 16, a 18 stycznia
br. nieznani sprawcy dokonali kradzieży
z włamaniem do sklepu w Rozalinie
przy ul. Przemysłowej oraz sklepu
w Wolicy przy al. Katowickiej.
Wszystkim, którzy znajdują się
w posiadaniu informacji mogących
przyczynić się do wykrycia

opisanych przestępstw, a zdecydują
się na ich przekazanie, gwarantujemy pełną anonimowość.
Informacje dotyczące opisanych
zdarzeń oraz niepokojące
sygnały związane z Państwa
bezpieczeństwem, proszę zgłaszać
bezpośrednio do Dyżurnego
Komisariatu Policji w Nadarzynie,
pod nr tel. 22 729 81 77.
asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych
WATAHA w Nadarzynie
Nasze Zimowisko

Podczas tegorocznych ferii zimowych Szczepem WATAHA wraz
z bliską nam drużyną z Raszyna
odwiedziliśmy po raz drugi dobrze nam znane Murzasichle, gdzie
spędziliśmy cudowny tydzień. Przez
7 dni część harcerska podróżowała
„POLARNYM
EKSPRESEM”
odwiedzając i poznając co dzień to
nowe zwyczaje odległych krain.
Już pierwszego dnia ruszyliśmy do
Skandynawii, by poznać starodawne
mity i wierzenia ludzi kraju Odyna. Dalej
przez mroźną Syberię tory kierowały
nas w stronę Tybetu i Nepalu,gdzie
w wysokich i tajemnic-zych Himalajach wraz z Georgem Mallorym - jed-

nym z najwybitniejszych alpinistów
ery międzywojennej – szukaliśmy Yeti.
Dalsza podróż przebiegała równie
sprawnie poprzez obydwa bieguny
udało nam się dotrzeć do Kanady,
gdzie wzięliśmy udział w zimowych
Igrzyskach olimpijskich. Uczestnicy zimowiska mogli się zmierzyć w zawodach
mini hokeja, slalomie na nartach czy
podczas biegu w butach narciarskich.
Każda z konkurencji wywoływała wielkie emocje. Po chwilach spędzonych
w Vancouver, zaczęliśmy wracać
w stronę domu. Ostatnim przystankiem na trasie Polarnego Ekspresu była
Szwajcaria - kraj zegarków i czekolady. Mieliśmy okazję sami spróbować
wykonać pyszne pralinki z prawdziwej
szwajcarskiej czekolady..

Natomiast zuchy - nasze milusińskie
maluchy – wyruszyły w podróż
międzyplanetarną.
Codziennie
poznając jedną z planet naszego Układu
Słonecznego.
Poza rozlicznymi podróżami ziemskimi czy kosmicznymi znaleźliśmy
czas na jazdę na nartach, łyżwach,
liczne gry terenowe i śpiewanki
i przyrzeczenia czyli harcerską
codzienność.
Choć czas powrotów zawsze niesie ze
sobą i dużo mieszanych emocji: radości
i niedosytu. My byliśmy przede wszys
tkim szczęśliwi z miło spędzonego
czasu wśród gór i twarzy przyjaciół.
(Fot. arch. szczepu)
Dh. Małgorzata Zielińska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zimowiska
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Rozliczenia roczne PIT
Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7)
zatrudni fryzjerkę. Tel. 664 551 498
Prace porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
prasowanie. Tel. 664 729 758
Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE
Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez.

Tel. 502 142 219

2 (191) luty 2015

Potrzebny uczeń na stanowisko fryzjer do Salonu Urody
w Rozalinie. Tel. 503 588 048
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Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088
Usługi pralnicze w zakresie prania wodnego
i czyszczenia chemicznego. Tel. 502 147 532
Język niemiecki dla dorosłych, dzieci i młodzieży
- dojeżdżam. Tel. 604 267 811

Dom w Młochowie do wynajecia (85 m2)
Tel. 692 402 749
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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

2 (191) luty 2015
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
Z życia parafii...
Z radością informujemy, że
w styczniu 2015 Sakrament Chrztu
przyjęli: Sofa Michalec – Braś, Lena
Kwaśniewska, Agata Mandziuk, Piotr
Maślak.

Sakramentalny Związek
Małżeński w styczniu
2015 zawarli:

Piotr Kowalski – Marzena Oracz.

Caritas

Z przykrością informujemy, że
w grudniu 2014 odeszli z naszej
Parafi: śp. Grzegorz Urbanik,

przy Parafi

śp. Kazimierz Reniec, śp. Marianna
Kilińska, śp. Andrzej Chojnacki,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach
o zmarłych z naszych rodzin.

ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa
w Nadarzynie

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi, Panu Wicewójtowi
Gminy Nadarzyn, Pani Przewodniczącej i Radzie Gminy, Sołtysom,
Panu M. Chilmanowiczowi i Orkiestrze OSP Nadarzyn,
Dyrektorom Szkół oraz Wszystkim Parafanom,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego Ojca.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

św. Klemensa
w Nadarzynie
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 Parafi
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 parafalnym.
Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Dziekan Dekanatu Raszyńskiego,
Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Fundacja Kultury Informacyjnej
zaprasza na spotkanie

z dr. Zenonem Bednarzem
Meksyk, Gwatemala, Honduras - oczyma turysty
5 marca 2014 r. o godz. 18.30
Centrum Edukacyjne, Wiśniowa 26, Nadarzyn, tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl; www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl.

Wstęp wolny
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K U LT 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:

MICHALAK K. : Przystań Julii
Opowieść
o sile marzeń
i o domu,
który
jest
w nas. Trzeba go tylko
odnaleźć.
Przewrotny
los połączył
trzy kobiety
mieszkają-ce
przy uliczce
Leśnych Dzwonków. Szczęście ma
jednak to do siebie, że nie trwa długo,
a przyszłość skrywa wiele niespodzianek, nie zawsze radosnych… Julia
postanowiła zacząć wszystko od nowa.
Spakowała do samochodu dorobek
całego życia i ruszyła przed siebie, byle
dalej od rozczarowań i zdrady. Czuła,
że mały domek w Bieszczadach może
stać się jej bezpieczną przystanią, nie
wie¬działa jednak, co ją czeka na końcu
drogi. Gosia i Kamila, przyjaciółki Julii z Milanówka, muszą zmierzyć się
z mroczną tajemnicą, przez którą już
utraciły najbliższą im osobę. Łukasz
zostaje wciągnięty w niebezpieczną
grę. W tej grze stawką jest życie kogoś,
kogo kocha. Jeden błąd i nadzieja znów
zmieni się w rozpacz.
SEKIELSKI T.: Obraz kontrolowany Kontynuacja bestsellerowego Sejfu! Dowiedz się, kto jest przyjacielem,
a kto wrogiem w rozgrywce z bezlitosnym przeciwnikiem. Od operacji
„Nabucco”, opisanej w Sejfe, pierwszej książce autora, minęło kilka miesięcy. W kraju zmieniło się mało, tylko
Agencja Wywiadu znacznie zwiększyła
swe wpływy. Pułkownik Wyrwicki
podporządkował sobie inne służby,
zabezpieczył Sejf i prowadzi nową
operację. Zagrozić mu może jedynie
borykający się z problemami Artur Sol-

ski. I nowy, potężny przeciwnik, który
wie dużo i nie boi się zabijać. W kolejnej
rozgrywce, której stawką niekoniecznie
jest interes państwa, jeszcze trudniej
odróżnić przyjaciół od wrogów.

GLASER P.
: Tańcząc z
wrogiem
Historia
żydowskiej
n a u c z y cielki
tańca
w plątanej w
wojenny koszmar. Rosie
uczyła tań-ca
w całej
zachodniej Europie. Gdy do władzy
doszli naziści, przeszła przez kilka
obozów koncentracyjnych, ale energia,
niewiarygodna zaradność i żywiołowy
urok pozwoliły jej przetrwać – lekcje
tańca udzielane esesmanom stały się
przepustką do życia. Spośród tysiąca
dwustu osób, które przybyły jednym
transportem wraz z nią do hitlerowskiego obozu w Auschwitz, przeżyło jedynie osiem.
To niezwykłe, naznaczone miłością,
zdradą i niezwykłą determinacją życie
staje się dla autora – jej bratanka,
kluczem do odkrycia własnych korzeni.
KARP H.: Najszczęśliwszy śpioch
w okolicy
Kiedy dzieci kiepsko śpią, dla rodziców
nie jest to jedynie drobna uciążliwość –
to naprawdę poważny problem. Przerywany sen rodziców może bowiem
prowadzić do zaburzeń równowagi psychicznej, konfiktów w związku i utrudnia odnalezienie radości rodzicielstwa.
Napływające zewsząd dobre rady i informacje sprawiają, że rodzice są coraz
bardziej zdezorientowani. „Przytulaj
swoje dziecko – ale go nie rozpieszczaj!”. „Spowijaj je ciasno – ale niech

się od tego nie uzależni!”. Bazując
na trzydziestoletnim doświadczeniu
w pracy pediatry, Harvey Karp ujawnia
przełomowe pomysły na radzenie
sobie z problemem snu u dzieci do
piątego roku życia: Książka zawiera
wiele niezawodnych wskazówek stosowanych przez Harveya Karpa w
tysiącach rodzin, które szybko pomogą
przełączyć się z nocnych krzyków na
upragniony spokój, ciszę i sen.

NICHOLLS D.: Dobry początek
Brian Jackson wierzy w to, że uczestnictwo w popularnym turnieju wiedzy
pomoże mu zdobyć serce uniwersyteckiej piękności Alice Harbinson. Plan
nawet mógłby się powieść, gdyby nie
jego wrodzone szczęście do… pecha.
Najpierw feralne eliminacje, potem niefortunnie ulokowane uczucia i wresz-cie
fnałowa kompromitacja. Brian poczuł
na własnej skórze, że wiedza to nie
mądrość, zauroczenie to nie prawdziwa
miłość, a dobry początek wcale nie
gwarantuje happy endu. Zwariowana
komedia romantyczna dla młodych,
którzy wierzą, że wszystko może się
zdarzyć. I dla tych doświadczonych,
którzy już wiedzą, że jednak nie.
MAJOROWSKI M.: Iglaki w kompozycjach ogrodowych
Jakie
iglaki
warto
sadzić
w ogrodzie? Jak dobierać rośliny, by
stworzyły piękną kompozycję? Jak
łączyć różne – ich kolory, formy,
faktury? Jak wykorzystać iglaki na
tło, żywopłot, naturalny parawan?
Z tej książki dowiesz się wszystkiego o sztuce komponowania iglaków
w ogrodzie, znajdziesz gotowe
pomysły na kompozycje, wiele praktycznych wskazówek i rad.
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.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl
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Co się wydarzyło ...

(Nie)zwykłe ferie
w NOK, czyli przepis
na udany wypoczynek
Odrobina pokazu karate, szczypta
zajęć pobudzających wyobraźnię do
tego duża ilość dziecięcych talentów
WSZYSTKO WYMIESZAĆ!
Następnie do szaleństwa z masą
solną dodać troszkę flcowania, kropelkę
rzeźby makaronowej oraz łyżeczkę
biżuterii z „byle czego”.
WSZYSTKO WYMIESZAĆ!
Dołożyć pokaz mody w Centrum
Sztuki Współczesnej oraz niezapomnianą
wycieczkę do Farmy Iluzji.
WSZYSTKO WYMIESZAĆ! Na koniec dobra energia, wspaniały humor…
i udany wypoczynek gwarantowany.
Oczywiście muszą być jeszcze
świetne dzieciaki!!!
Zimę w NOK prowadziły:
Angelika Sierpińska i Anna Balsam

Co się wydarzyło w naszych świetlicach...

Młochów

Walentynki

13 lutego br. do naszej świetlicy zawitali zwolennicy dobrej zabawy. Nie
zawiedli się! Animacje prowadziła Ania
Balsam, zawsze serdecznie przyjmowana przez młodzież i dzieci w świetlicy
w Młochowie. Dekoracja sali balonikami,
w kształcie czerwonych serduszek i inne
walentynkowe elementy stwarzały pogodny nastrój. Jak zwykle nie zabrakło
słodkiego poczęstunku i… budyniu
z posypką który stał się już naszą
tradycyjną „potrawą”.
Bardzo dziękujemy dzieciom i młodzieży za
wspólną zabawę i zapraszamy na nasze imprezy.
Danuta Żyta i Marcin Szwed
Instruktorzy świetlicy NOK w Młochowie
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Co słychać w świetlicy
NOK w Rozalinie?
Twórcze ferie w świetlicy
„Magia papieru”
Twórcze ferie w świetlicy pod hasłem
„Magia papieru” okazały się bardzo
pracowite. Spośród pięciu zaproponowanych tematów udało się zrealizować
cztery - ebru - barwienie papierów,
tworzenie notesów z zastosowaniem
podstaw introligatorstwa, składanie
papierów wg japońskiej sztuki origami
oraz tworzenie masek karnawałowych
z papier mache. Dodatkową atrakcją
podczas zajęć w świetlicy był konkurs
strzelecki dla dzieci zorganizowany
przez LOK w Rozalinie.
Podczas ferii odwiedziło nas 50 dzieci, z których większość brała czynny
udział w zajęciach plastycznych.

„Karnawałowe szaleństwo”

„Karnawałowe fki miki z Bajlandią”
- zakończenie ferii zimowych
w świetlicy w Rozalinie było
wydarzeniem, które wspominać
będziemy z uśmiechem. Uczestnicy
imprezy w strojach karnawałowych
dopełnili magii występów grupy
aktorskiej z agencji artystycznej
Bajlandia. Przedstawienie „Awanturka z leśnego podwórka”, występy
przezabawnego klauna Ferdynanda
Wspaniałego jak też zabawy integracyjne i zręcznościowe w takt
ulubionych przez wszystkie dzieci
przebojów wprowadziły publiczność
w doskonały nastrój.

„Ceramika w Rozalinie”

Wystawa, kiermasz oraz warsztaty ceramiki Katarzyny Przyweckiej (Geneli- pracownia ceramiki artystycznej, użytkowej
i reklamowej) zorganizowana przy
współudziale Koła Gospodyń Wiej
skich w Rozalinie, Katarzyny Przyweckiej, Sołtys Rozalina Agnieszki Palmowskiej i Świetlicy NOK w Rozalinie
skupiło licznych gości. Zainspirowane

pięknymi wyrobami panie stworzyły
pod kierunkiem artysty-ceramika Katarzyny Przyweckiej własne wyroby.
Wszystkim uczestnikom oraz Organizatorom życząc kolejnych pomyślnych
inicjatyw.
Serdecznie zapraszam
do świetlicy:
poniedziałek: nieczynna
wtorek: 14.00 - 18.00, środa:
14.00 -20.00, czwartek: 14.00 - 18.00
piątek: 14.00 - 20.00.
Aktualności na stronie www.nok.pl
zakładka świetlica w Rozalinie
lub na świetlicowym FB
Olga Cieślak - Instruktor NOK

Parole

Kulinaria w Parolach:
“Dania za 5 zł.”
Spotkania kulinarne na stałe wpisały
się w kalendarz wydarzeń świetlicowych.
W lutym swoją obecnością zaszczycił
nas pan Shahzad Akram. Spotkaniu
przyświecała idea taniego gotowania,
ale jednocześnie niebanalnego smaku.
Ustalone menu wyglądało następująco:
bakłażan, kima mater (mielone mięso
z groszkiem), cieciorka, ziemniaki
ze szpinakiem. Cel spotkania został
osiągnięty. To nie dziwi z uwagi na
prowadzącego, który już nie pierwszy raz
oczarował nas swoim kulinarnym kunsztem. W jego wykonaniu gotowanie to
coś więcej niż tylko łączenie składników
,to pasja, którą potraf zarazić. A ta bywa
nieoceniona podczas codziennego
przygotowywania posiłków i sprawia,
że gotowanie może być przyjemnością
równie dużą jak jedzenie. Tradycyjnie
już dzielimy się przepisami na stronie:
www.nok.pl zakładka Parole/kulinarne
instrukcje.
Ogromne podziękowania dla Pana Shahzada
Akram za poświęcenie swojego czasu i podzielenie
się kulinarnymi tajemnicami. Serdecznie dziękuję
Pani Renacie Janczarskiej za podarowanie
dzieciom ze świetlicy w Parolach słodyczy. Były
wyjątkowo smaczne.
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach.

Pani Małgorzacie Nowak - Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Nadarzynie
serdecznie dziękuję za użyczenie,
na czas remontu NOK,
sali widowiskowej przedszkola.
Kamila Michalska - Dyrektor NOK
2 (191) luty 2015
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Zaproszenie
do wspólnego biegania
dla Mieszkańców Gminy Nadarzyn
- Dla mnie bieganie nie jest tylko
sportem czy formą ruchu, to sposób
życia – wyjaśnia Jacek Nowocień, wieloletni zawodnik, nauczyciel Wychowania
Fizycznego w SP w Ruścu.
– Bieganie to sposób na zachowanie
zdrowia, poprawienie i utrzymanie
kondycji fzycznej, sposób na lepsze
samopoczucie oraz zachowanie młodości
ciała i świeżości ducha – dodaje sportowiec.
Niektórym osobom trudno jest
odejść od komputera, zejść z kanapy
czy zarezerwować czas dla własnego
zdrowia. Szybkie tempo życia, wiele
obowiązków i ważnych spraw sprawia,
że na rozrywkę i odpoczynek zostaje
niewiele czasu. Poza pracą jest jeszcze
rodzina, która również wymaga naszej
uwagi i zaangażowania. Wiele osób
chciałoby zadbać o swoje zdrowie
i zacząć uprawiać sport, jednak nie
potrafi zrobić tego pierwszego kroku.
- Wielu znajomych mówi, że mi
zazdrości kondycji, wyglądu czy energii. Gdy pytam dlaczego nie biegają to
mówią, że nie wiedzą jak zacząć.
Znajdują mnóstwo przeszkód, brak
im motywacji. Dlatego wspólne systematyczne bieganie, pod okiem trenera
jest szansą, z której warto skorzystać –
zachęca trener.
Biegać może każdy, nie wymaga to
specjalistycznego sprzętu. Wystarczy
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czas, chęci oraz buty. Najtrudniej jest
zacząć, więc możemy w tym dopomóc
tworząc grupę biegaczy.
- Startujemy w każdą sobotę –
począwszy od 14 marca – mówi
trener
– Rozumiem, że możecie mieć
Państwo pytania jeszcze przed
pierwszym spotkaniem. Można się ze
mną skontaktować telefonicznie lub
mailowo i zapytać o wszystkie sprawy,
które budzą Państwa wątpliwości.
Co sobotę chętni biegacze będą
mogli spotkać się z trenerem, który
powie jak biegać, zrobi rozgrzewkę,
wytłumaczy o co chodzi i jak się to
robi aby było zdrowo i efektywnie.
W sobotę biegamy z instruktorem,
a w tygodniu we własnym zakresie będziemy realizowali „zadanie
domowe” czyli cele stawiane przez
trenera.
Do
wspólnego
biegania
zapraszamy również amatorską
drużynę sportową Nadarzyn Biega i wszystkie osoby promujące
w gminie sport.
- Biegać możemy wspólnie, niezależnie
od kondycji i stopnia zaawansowania – zapewnia Jacek Nowocień –
Bieganie ma nam sprawiać radość, ale
i satysfakcję z osiąganych postępów czy
efektów.

Wspólne bieganie to nie tylko sposób na
poprawę naszej kondycji czy zdrowia.
Podczas sobotnich biegów możemy
poznać osoby, z którymi będziemy
chcieli wspólnie ćwiczyć w tygodniu. Może to być okazją do poznania
bliższych i dalszych sąsiadów.
Dzięki wspólnym biegom pod opieką
trenera będziemy mieli pewność, że
nie zrobimy sobie krzywdy. Dowiemy się także jak efektywnie trenować
aby bieganie dawało nam satysfakcję,
radość i powody do zadowolenia.
To nie tylko sposób na poprawienie kondycji, wyglądu, ale również
wydolności organizmu. Przy okazji
biegając możemy poznać ciekawe
tereny do uprawiania sportu.
Bieganie to także chętnie wybierana
forma wypoczynku aktywnego przez
środowisko biznesowe. Jest szansa, że
do takiej formy wypoczynku zachęcimy
osoby, które w Nadarzynie się osiedliły
a pracują w Warszawie i nie mają na terenie Gminy zbyt wielu znajomych.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców
zainteresowanych wspólnym
bieganiem z trenerem do
wcześniejszego kontaktu

Tel. 604 668 149
e-mail:
jacek.nowocien@neostrada.pl

Terminy wspólnych treningów
do uzgodnienia bezpośrednio
z trenerem.
ZAPRASZAMY!!!
red.
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Wspólne bieganie
– poznaj trenera
- Bieganie zacząłem w 5 klasie szkoły podstawowej. Mieszkałem w Piastowie moim
pierwszym trenerem był pan Andrzej
Emilianowicz. W tym czasie moimi
największymi sukcesami było zajęcie 10 miejsca
w Mistrzostwach Polski Młodzików i 4 miejsca
w sztafecie 4X400 metrów.
- Największym moim sukcesem jest to, że
do tej pory biegam, że to mnie nie znudziło.
Obecnie w swojej kategorii wiekowej jestem
Mistrzem Polski Nauczycieli tytuł zdobyłem
na mistrzostwach w Rudawie.
- Moim celem jest zachęcanie ludzi do biegania, aby każdy zrozumiał, że jest to najprostsza forma ruchu, która niewiele kosztuje,
a sprawia przyjemność. Pod okiem trenera
może być to jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.
Jacek Nowocień jest nauczycielem
wychowania fizycznego w podstawówce w Ruścu. Dodatkowo raz
w tygodniu prowadzi zajęcia fakul-

Jacek Nowocień - podczas jednego z biegów

tatywne z lekkiej atletyki, podczas
których młodzież może szlifować
swoje umiejętności (płotki, siła biegowa, praca nad techniką). Ponadto
sportowiec organizuje Bieg Rodzinny

oraz dla dzieci Bieg Lidii Chojeckiej.
- W organizacji biegów dzieci pomaga Bank
Spółdzielczy, przy Biegu Rodzinnym głównym
sponsorem jest Gmina Nadarzyn.
red.

Terminarz kolejnych spotkań
drużyny piłki koszykowej GLKS
Nadarzyn:
28.02.2015 r.: KS Legion Legionowo
- GLKS Nadarzyn;
07.03.2015 r. GLKS Nadarzyn - KS
Pułaski Warka;
14.03.2015 r. MKS Grójec II - GLKS
Nadarzyn;
21.03.2015 r. UKS Nenufar Kode Ełk GLKS Nadarzyn;
28.03.2015 r. GLKS Nadarzyn - KS Legion Legionowo.
Spotkania w Nadarzynie: hala
sportowa przy Szkole Podstawowej
w
Nadarzynie,
ul. Sitarskich 4.
red.
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SPORT

GLKS - piłka siatkowa

Mistrzostwa Mazowsza Juniorek
Po długim i ciężkim sezonie zasadniczym oraz dramatycznych playoffach, w których nasze siatkarki
w decydującej o awansie fazie zmierzyły
się z MUKS Volley Płock (ulegając na
wyjeździe 2-3 i wygrywając u siebie 3-0
w rewanżu) juniorki GLKS Nadarzyn
zapewniły sobie start w Finale Mazowsza w gronie najlepszych klubów.
Ta sztuka nie udała się młodszym
- kadetkom, które ostatecznie zajęły
7 lokatę w województwie, ale utrzymały
się w I Mazowieckiej Lidze kadetek.
Wracając do juniorek. Rywalkami
w fnale były uznane „frmy” młodzieżowej siatkówki. Kandydat do złotego
medalu Mistrzostw Polski posiadający
w swoim składzie Reprezentantki Polski już dziś występujące na parkietach

wrażenie na obserwatorach i działaczach
federacji siatkarskiej. W konsekwencji
Nadarzyn otrzymał „dziką kartę„ z PZPS
i wystąpi w ćwierćfnale Mistrzostw Polski
Juniorek. Czy dziewczęta wykorzystają
uśmiech losu, czas pokaże.

Siłą Nadarzyna była zespołowość

Ogromny ładunek emocji jaki
towarzyszył nam pod czas Mistrzostw
najlepiej pokazują fot. Macieja Selerskiego.

Mimo dobrego sędziowania na tym turnieju zdarzały się sytuacje „dyskusyjne”

Orlen Ligi (w tym byłą naszą kadetkę
Klaudię Alagierską) – LTS Legionovia
Legionowo. Aktualny wicemistrz Polski
Juniorek -UMKS MOS Wola Warszawa
oraz wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski w kategoriach młodzieżowych
MUKS Sparta Warszawa. Wszystkie te
zespoły budowane były z myślą o medalach w Mistrzostw Polski i w 95 % składały
się z zawodniczek ściągnię-tych lub kupionych z innych mniejszych ośrodków
siatkarskich. Czwarty zespół fnału - GLKS
Nadarzyn, przeciwnie w 90% składał się
z wychowanek z czego część stanowiła o
sile młodszego teamu kadetek.
2 (191) luty 2015

Doświadczenie, siła, warunki fzyczne
i „potencjał ludzki” były po stronie
rywalek. Jednak dziewczęta pokazały
charakter i ogromną determinację,
także co najważniejsze wspaniałą grę.
Na otwarcie Mistrzostw pokonały
gospodynie LTS Legionowo 1-3.
W drugim meczu prowadziły 2-0 ze
Spartą Warszawa i ...przegrały 3-2.
W ostatnim meczu w dramatycznych
okolicznościach uległy 0-3 MOS
Wola. Ostatecznie GLKS zajął IV, ostatnie miejsce, do brązowego medalu zabrakło SETA. Jednak postawa
dziewcząt i ich gra wywarła ogromne

Dziewczyny kipiały energią, najniższa w zespole (172 cm) kapitan Marta Ćwiertniewicz
nr 10, wielokrotnie na siatce wygrywała pojedynki z rosłymi przeciwniczkami.
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Na boisku dziewczyny dokonywały rzeczy niemożliwych, jak choćby w 4 secie z Legionovią kiedy to ze stanu 3-13, a potem 13-21 potrafły wygrać 25-23

Skład GLKS Nadarzyn: kapitan Marta Ćwiertniewicz, Ewelina
Brzezińska, Andżelika Wielądek, Iwona Zuzel, Karolina Głodek, Barbara
Zakościelna, Magdalena Zembrzuska,
Klaudia Józefowicz, Julia Czeladko, Sandra Przewłocka, Hanna Drzewiecka,

Katarzyna
Podkowińska, Kornelia
Walesieniuk, Natalia Gabryel. I trener
Dariusz Zwoliński i II trener Damian
Krzemiński.
Tydzień po Mistrzostwach
dziewczęta kierowane przez grającą
trenerkę Dominikę Leśniewicz

w ostatnim meczu II Ligi
seniorek pokonały na wyjeździe
ŁTPS Łaskovię Łask 0-3 i w debiutanckim sezonie utrzymały zespół
w tej klasie rozgrywkowej. Z ligi
spada ŁKS Łódź.
Dariusz Zwoliński - trener i Prezes GLKS Nadarzyn

SPORT SZKOLNY - mini piłka siatkowa
Finały w mini piłce
siatkowej szkół
podstawowych
z Gminy Nadarzyn
10 lutego 2015 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Nadarzynie rozegrano fnały Gminy
Nadarzyn w mini piłce siatkowej szkół
podstawowych.
W kategorii dziewcząt: I m. – SP Nadarzyn, II m. – SP Wola Krakowiańska,
III m. – SP Rusiec, IV m. - SP Kostowiec, V m. – SP Młochów.
W kategorii chłopców: I m. – SP
Nadarzyn, II m. – SP Młochów,
III m. – SP Rusiec, IV m. – SP Wola
Krakowiańska,V m. – SP Kostowiec.
Dziewczęta i chłopcy ze Szkoły
Podstawowej w Nadarzynie reprezentowali Gminę Nadarzyn w mistrzostwach powiatu pruszkowskiego, które
odbyły się również w Nadarzynie.
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Mistrzostwa Powiatu: zacięta walka podczas jednego z meczów chłopców

Mistrzostwa Powiatu
W dniu 18 lutego br. także w hali przy
Szkole Podstawowej w Nadarzynie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego w mini - piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców.
Wyniki:
• Dziewczęta: 1 m. - SP Łady,
2 m. - SP Nowa Wieś,
3 m. - SP Nadarzyn.

• Chłopcy: 1m. SP Nadarzyn, 2 m. SP
Michałowice, 3 m. SP nr 9 Pruszków,
4 m. SP Raszyn.
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie będą reprezentować
Powiat Pruszkowski w zawodach na
wyższym szczeblu. Gratulujemy!
Wiesław Iwaniuk
- Koordynator sportu
2 (191) luty 2015
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Walentynkowy bieg w Młochowie

W tym roku 14 lutego w Gminie
Nadarzyn spędzono na sportowo.
Po raz pierwszy Walentynkowy Bieg
Parami odbył się na dystansie 4 km.
Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
pod patronatem Gminy Nadarzyn,
zorganizowało i zaplanowało trasę alejami Parku Młochowskiego.
Atmosfera była wspaniała, pogoda
tego dnia dopisała, co wprawiło uczestników w jeszcze lepsze humory. Jeden
z biegaczy, na mecie, oświadczył się

swojej drugiej połówce. W biegu
wystartowało 55 par.
Najszybsi byli: 1. Jacek Nowocień/Katarzyna Stefańska (GLKS Nadarzyn)
- 0:15:26.7; 2. Jakub Szczęsny/
Katarzyna Misztela - 0:16:01.7; 3. Niedziolka Małgorzata Stanski Sławomir (Truck
Show Team) - 0:16:16.2 (pierwsze trzy pary fot. poniżej).
red.
Zapraszamy do obejrzenia materiału
filmowego z biegu na ITVNadarzyn;
wyniki na www.biegiemprzezpolske.pl

„ORLIK 2012” Rusiec
– harmonogram pracy
Informujemy, że kompleks boisk
sportowych „ORLIK 2012” w Ruścu
przy ul. Górnej czynny będzie
w marcu 2015 r. w n/w dniach
i godzinach.
Od poniedziałku do piątku w godz.8:00
– 15:20 udostępniony dla Szkoły Podstawowej 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.15:3018:00 piłka nożna, treningi dzieci.
W godz. 18:00-21:30 piłka nożna – grupy
zorganizowane. Piątki w godz. 15:30 –
19:00 ogólnodostępne dla wszystkich.
W godz. 19:00 -21:00 piłka nożna
– grupy zorganizowane. Soboty
w godz. 11:00-17:00 ogólnodostępne
dla wszystkich
Witold Siwiec
Animator Sportu

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
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), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski,
Danuta Wacławiak, 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
2 (191) luty 2015
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Fot. Marek Zdrzyłowski

NOK w obiektywie...
Koncert Janka Samołyka
“Młodzi Duchem” w Domu Pomocy Społecznej w Kostowcu
Światowy Dzień Chorych

Lekcja wizażu

Twórcze ferie
- Świetlica
w Rozalinie
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