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Wiadomości Nadarzyńskie

WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Ostateczne wygaszenie mandatu
radnego Marcina Zaborowskiego

- wybory uzupełniające

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie prawidłowo wygaszono
mandat Marcina Zaborowskiego (byłego
radnego, członka Klubu Radnych „Zielona
Gmina”), który nie złożył oświadczenia
majątkowego w terminie. Decyzja
sądu, która zapadła 13 października
jest ostateczna, a wygaszenie mandatu prawomocne. Na orzeczenie
NSA czeka sprawa drugiego radnego
z Klubu Radnych „Zielona Gmina”
- Piotra Miszczuka, który również
nie złożył swojego oświadczenia
majątkowego w terminie. On także
złożył odwołanie od niekorzystnej
dla siebie decyzji Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, a decyzja
w jego sprawie ma zapaść jeszcze
w tym roku. Mieszkańców Gminy Nadarzyn czekają wybory uzupełniające,
a gminę dodatkowy wydatek.

Mandat radnego
wygaszony słusznie
Niemal rok temu podczas wyborów
listopadowych w całym kraju wybranych zostało blisko 47 tysięcy radnych
rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tysiąca
wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Wszyscy oni zgodnie z prawem
musieli
złożyć
oświadczenia
majątkowe.
Słyszeliśmy
wtedy
o popularnych aktorach, którzy
zrezygnowali z funkcji radnych,
gdyż kontrakty podpisane z wytwórniami objęte były klauzulą tajności.
Nie mogli ujawnić kwot kontraktów, czyli złożyć oświadczeń
majątkowych, które podawane są
do publicznej wiadomości. Aktorzy
rezygnowali, a nadarzyńscy radni
z Klubu Radnych „Zielona Gmina”
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mimo, że oświadczeń w ustawowym
terminie nie złożyli, to rezygnować nie
zamierzali. Zgodnie z prawem radni
na złożenie oświadczeń majątkowych
mają 30 dni od zaprzysiężenia.
W naszej gminie radni przysięgę
złożyli 1 grudnia ubiegłego roku.
Ostatni dzień dodatkowego terminu na złożenie oświadczenia
majątkowego minął 5 lutego tego
roku.
Gmina Nadarzyn stała się pożywką
lokalnych mediów, gdy 6 marca tego
roku podczas V sesji Rady Gminy
Nadarzyn, mandaty dwóch radnych zostały wygaszone. Rada nie
miała wyjścia, wygaśnięcie mandatu
radnego następuje z mocy prawa,
a uchwała rady gminy stanowi jedynie
potwierdzenie tego stanu. Rada gminy
ma obowiązek podjęcia takiej uchwały, a
jeśli tego nie zrobi, wojewoda wzywa
radę do jej podjęcia w terminie 30 dni.
Jeżeli pomimo wezwania, rada gminy
nadal nie podejmie uchwały, wojewoda na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym wydaje
zarządzenie zastępcze, w którym
stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego.

Poczta, polecony
„skuteczne dostarczenie”
Radny Piotr Miszczuk i eksradny
Marcin Zaborowski z KWW Zielona Gmina – Nasz Dom, nie złożyli
w terminie oświadczeń majątkowych,
a tym samym nie spełnili ustawowego
obowiązku radnych. Obaj radni w ramach wyjaśnień, odpowiedzialnością za
niewywiązanie się z własnych powinności
próbowali obarczyć inne osoby, instytucje oraz niesprzyjające okoliczności.
Zarówno podczas wystąpień na sesji

jak i w mediach próbowali przekonać
opinię publiczną, że termin złożenia
oświadczenia był nieodpowiedni,
bo nie posiadali pełnej wiedzy aby
rzetelnie
wypełnić
oświadczenia.
Twierdzili, że to rada gminy łamie prawo.
Usprawiedliwiali
się
problemami
osobistymi i tym, że w ich wyniku nie
odbierali korespondencji. Przekonywali, że list polecony dostarczany przez
Pocztę Polską S.A. nie jest odpowiednią
formą
„skutecznego
doręczania
korespondencji”.
Przewodnicząca
rady miała czekać na nich przed furtką
i osobiście doręczyć – dla pewności
i skuteczności – pismo ponaglające,
od którego naliczany jest dodatkowy
termin złożenia oświadczenia. Niszczyli tym samym wizerunek gminy,
radnych, a co gorsza podważali zaufanie
społeczne do reprezentantów władzy
samorządowej.
Radni, którzy w czasie ubiegłorocznej
kampanii
wyborczej
występowali
pod sztandarami nowego porządku
i uzdrowienia rzekomo „złej” sytuacji
w gminie, faktycznie nie podołali pierwszemu obowiązkowi radnych jaki spoczął na
nich po zaprzysiężeniu. Po wygaszeniu
mandatów przez radnych gminy, obaj
panowie oświadczyli, że nie zgadzają
się z tą decyzją i sprawiedliwości
szukać będą w sądzie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie rozpatrzył sprawę
wygaszenia mandatów. 18 maja zapadł
w tej sprawie wyrok. Sąd uznał decyzję
Rady Gminy Nadarzyn za zasadną
i oddalił w całości skargi złożone przez
radnych Piotra Miszczuka i Marcina
Zaborowskiego z Komitetu Wyborczego
Wyborców Zielona Gmina - Nasz Dom.
Wyrok, nie był prawomocny i przysługiwało
od niego odwołanie z czego obaj radni
skorzystali kierując swoje sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3

Wiadomości Nadarzyńskie

Niedopełnienie
obowiązku przyczyną
wygaszenia mandatu
Po ww. odwołaniach od orzeczenia
niższej instancji do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie
i jego decyzji z dnia 13 października,
odnośnie radnego Klubu “Zielona
Gmina” Marcina Zaborowskiego pojawia się zasadnicze pytanie
– dlaczego radny nie dopełnił
spoczywającego na nim podstawowego obowiązku radnego i nie
złożył oświadczenia majątkowego.
Oświadczenie to pięciostronicowy
dokument
z
rubrykami
do
uzupełnienia. Na pierwszej stronie znajduje się krótki instruktaż
wypełnienia dokumentu, podstawowe dane – imię nazwisko data
urodzenia. Na ostatniej radny podał
jedynie miejsce, datę i złożył podpis.
Na całej trzeciej stronie powtarzają
się informacje „nie dotyczy”, czwarta
strona wygląda podobnie.
Z lektury oświadczenia radnego Zaborowskiego wynika, że do
wypełnienia dokumentu wystarczyło
spisać informacje z wyciągu rachunku
konta bankowego (takie informacje
banki przekazują swoim klientom „na
poczekaniu”), informacje dotyczące
Indywidualnego Konta Emerytalnego i polisy ubezpieczeniowej. Do tego
przeliczenie zawartości portfela czy
ewentualnie domowego sejfu. Informacje o wysokości zadłużenia czyli ile
zostało kredytu do spłacenia - wynikają
z harmonogramu spłat dołączonego
do umowy kredytowej. Taki dokument
otrzymuje każdy kredytobiorca. Do
tego powierzchnia domu i działki budowlanej oraz ich łączna wartość.
Co zatem przysporzyło radnemu tyle
kłopotu, że tego dokumentu nie mógł
wypełnić przez przeszło dwa miesiące
- od 1 grudnia do 5 lutego? W sumie
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do oświadczenia radny nie wpisał
nic niezwykłego, czego by nie wpisał
żaden z niemal 50 tysięcy pozostałych
samorządowców! Właściwie to już
w listopadzie po ogłoszeniu oficjalnych
wyników wyborów radny wiedział, że
taki dokument będzie musiał wypełnić
i mógł wystąpić o takie dane.
Radni Zaborowski i Miszczuk
poprzez niedotrzymanie terminu
złożenia oświadczenia majątkowego
zmusili Radę Gminy do wygaszenia ich mandatów. Podczas V sesji
Rady Gminy Nadarzyn w dniu 6
marca 2015 r., Radni prosili Piotra
Miszczuka i Marcina Zaborowskiego
o wyjaśnienie dlaczego nie dotrzymali ustawowo określonych terminów? Jednak nim doczekali się
odpowiedzi radny Zaborowski pytał
o „bogate dostępne orzecznictwo dotyczące
dostarczenia przedmiotowych wezwań”.
Ostatecznie w ramach wyjaśnień
radny Zaborowski podkreślał, że
„instytucje finansowe mają to do siebie, że
zwykle przysyłają swoim klientom informacje finansowe na koniec roku kalendarzowego... Nie mogłem sobie pozwolić
na złożenie niepełnego bądź fałszywego
oświadczenia majątkowego – w zasadzie do
pierwszych dni stycznia czy nawet później
w niektórych przypadkach kiedy te informacje otrzymałem... Tak termin po 31 grudnia został przekroczony, mam świadomość
tego. Mam świadomość, że w tym terminie
nie mogłem prawidłowo złożyć oświadczenia
majątkowego. Ustawodawca przewidział
taką możliwość i dał nam możliwość
złożenia oświadczeń w odpowiednim dodatkowym 14-dniowym terminie.” Później
radny popisywał się znajomością ustaw
i własną interpretacją obowiązujących
przepisów.
- Ciekaw jestem jak państwo się zachowacie jako Rada Gminy gdy wyrok
pierwszej instancji będzie po naszej myśli
– zastanawiał się podczas sesji radny
Zaborowski.
Nie mieliśmy okazji tego się
dowiedzieć, bo zarówno orzeczenie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 18 maja jak i Naczelnego
Sądu Administracyjnego nie było

po myśli radnego. Oba orzeczenia
potwierdziły wygaszenie mandatu,
którego de fakto dokonał sam radny
Zaborowski niedopełniając obowiązku
złożenia oświadczenia.
Czy radny faktycznie miał problem
z wypełnieniem dokumentu, czy też źle
zinterpretował prawo i chciał wykorzystać
„furtkę w prawie”?
Jakiekolwiek intencje kierowały
działaniem
radnego,
faktem jest, że dwa sędziowskie
składy orzekające w tej sprawie
nie
miały
wątpliwości,
że
oświadczenie majątkowe nie
zostało złożone w terminie,
a rada podjęła słuszną decyzję
potwierdzającą wygaszenie jego
mandatu.
Wojewódzki
Sąd
Administracyjny stwierdził dodatkowo, że od
funkcjonariusza
publicznego
jakim jest radny - należy wymagać
znajomości przepisów prawa, a te jednoznacznie wskazują na konieczność
złożenia oświadczenia majątkowego
w terminie ustawowym.

Wybory uzupełniające,
potrzebny wydatek?
Ostateczny
wyrok
w
sprawie
eksradnego Marcina Zaborowskiego
zapadł 13 października br.
Jego konsekwencją bedą wybory
uzupłeniające w okręgu wyborczym
nr 2 w Nadarzynie.
Jeszcze w tym roku należy się
spodziewać decyzji w sprawie radnego
Piotra Miszczuka.
W 25-letniej historii samorządności
w Polsce sprawa taka jest ewenementem,
w naszej gminie to bezprecedensowe
zdarzenie.
red.
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Konflikt mieszkańców ze Starostwem?
Kwestia ronda w Krakowianach powraca jak bumerang. Do Starosty Pruszkowskiego wysłana została petycja mieszkańców
gminy Nadarzyn i okolic. Przeszło kilkaset osób podpisanych pod petycją sprzeciwia się działaniom władz Powiatu Pruszkowskiego.
Chodzi o zaniechanie przez obecne władze powiatu budowy wspomnianego ronda. Podpisani pod petycją podkreślają jak istotna dla
bezpieczeństwa ich, ich dzieci i ogólnie wszystkich użytkowników dróg jest przebudowa niebezpiecznego w ich odczuciu skrzyżowania.
Podkreślają, że przychylne inwestycji są władze gminy Nadarzyn, które w wyniku wcześniejszego porozumienia zawartego
z władzami powiatu nie tylko opłaciły stosowny projekt, ale i wykupiły grunty pod budowę ronda.
Poniżej publikujemy skan dokumentu:
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Wybory samorządowe 2014
były przeprowadzone prawidłowo
18 września br. uprawomocniło
się postanowienie
Sądu Okręgowego w Warszawie
w całości oddalające wnioski
dwóch komitetów wyborczych,
które podważały prawidłowość
przebiegu ubiegłorocznych
wyborów samorządowych.
21 maja Sąd Okręgowy w Warszawie
w całości oddalił wnioski o unieważnienie
wyniku
listopadowych
wyborów
samorządowych z 2014 roku. Komitety
wyborcze KWW Zielona Gmina - Nasz
Dom oraz KWW Arkadiusz Koper –
Platforma dla Nadarzyna, które twierdziły,
że wybory sfałszowano nie odwołały
się od decyzji Sądu Okręgowego i tym
samym wyrok się uprawomocnił.
O sprawie od samego jej początku
informowaliśmy zarówno na łamach
Wiadomości Nadarzyńskich jak i za
pośrednictwem mediów elektronicznych.
Wyrok opublikowaliśmy w majowym
wydaniu WN (strona 3) „Wyroki sądu
I instancji: mandaty radnych wygaszono zgodnie
z prawem, wybory odbyły się prawidłowo.”

Gehenna uczciwych
i zarzuty wyssane z palca

Nim Państwowa Komisja Wyborcza
podała oficjalne wyniki głosowania, już
media oznajmiały, że w Nadarzynie wybory sfałszowano. Pamiętne jest (dostępne
w internecie) nagranie Telewizji Republika, w którym wystąpił radny powiatowy
Dariusz Nowak, który nota bene był jednym
z wnioskodawców o stwierdzenie
nieważności wyborów.
Wspomniany materiał sugestywnie
wyliczał rzekome przypadki fałszerstwa
wyborów w naszej gminie. W sądzie
okazało się, że wszystkie zarzuty były
słowami bez pokrycia.
Nie potwierdził się ani jeden
przypadek rzekomego fałszowania
wyborów w Gminie Nadarzyn. Tymczasem głośno mówiło się o „Farsie
wyborczej” w Nadarzynie. Członek
jednej z komisji nieuczciwie pomówiony
o wydawanie podwójnych kart do
głosowania był nękany telefonami,
zastraszany i zaszczuwany. Na bezzasa-
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dnych oskarżeniach ucierpiało nie tylko
jego dobre imię i zdrowie, ale też jego
bliscy. Gdy członkowie komisji chcieli
wydać w tej sprawie oświadczenie
i wyjaśnić sprawę zostali posądzeni
o kolejne próby fałszerstwa. Nagonka
trwała kilka miesięcy. Dla wielu osób był
to czas trudny do wytrzymania.
Kłamliwe oskarżenia padały pod
adresem przewodniczącej Gminnej
Komisji Wyborczej, członków komisji
w tych okręgach, w których kandydaci
KWW Zielona Gmina - Nasz Dom
przegrali. Pomawiano urzędników gminnych o to, że złamali prawo dopisując
do list wyborczych nieuprawnione
osoby lub odmawiając dopisania osobom
uprawnionym. Przez wiele miesięcy
szereg niewinnych mieszkańców
gminy
obwinianych
było
o fałszerstwo wyborcze, którego
nie było! Mimo prawomocnego
wyroku sądu oczyszczającego wszystkie niesłusznie oskarżane osoby żadna
z nich dotąd nie usłyszała słowa
„przepraszam”. To szczególnie przykre,
że do takiej sytuacji doszło w tak małej
lokalnej społeczności, w której sąsiedzi
znają się niejednokrotnie od pokoleń.
W ślad za orzeczeniem sądu nie padł
żaden gest ze strony skarżących pod
adresem niesłusznie piętnowanych
mieszkańców gminy. Ich dobre imię
i pozytywne relacje z sąsiadami i znajomymi zostały wykorzystane do brudnej
politycznej gierki. Skarżący bezdusznie
posłużyli się niewinnymi ludźmi. Aby
osiągnąć własne cele bezwzględnie
grali na emocjach mieszkańców. Nieprawdziwe zarzuty wywołały wiele
złych emocji i zachowań ze strony
lokalnej społeczności. Być może wielu
wyrządzonych krzywd nie da się szybko
naprawić.

Polityczna farsa
i partyjna gierka?

Pierwszą przesłankę wskazującą, że
oskarżenia o fałszowanie wyborów były
bezzasadne stanowiła opinia Komisarza
Wyborczego – Doroty Tyrały, sędziego
Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia
uznała, że stawiane zarzuty „(…)nie
zasługują na uwzględnienie (…)” i wniosła

o „(…) pozostawienie protestu wyborczego
w tym zakresie bez dalszego biegu.” Kwestia
uczciwości przeprowadzonych wyborów
rozstrzygnęłaby się znacznie szybciej –
w trybie wyborczym – gdyby wszyscy
składający protest wyborczy przyszli na
pierwszą rozprawę. Skarżący dwukrotnie nie stawili się w sądzie przez co
postępowanie znacznie się wydłużyło. Jaki cel
miała „gra na zwłokę” skarżących?
Po sześciu miesiącach od zaskarżenia
wyniku wyborów samorządowych
w Gminie Nadarzyn i sześciu
rozprawach, w trakcie których
przesłuchano
kilkudziesięciu
świadków Sąd zdecydował w całości
oddalić oba protesty. Tym samym
potwierdził prawidłowość i ważność
ostatnich wyborów samorządowych.
Wnioskodawcom przysługiwało prawo
odwołania do sądu wyższej instancji,
jednak z niego nie skorzystali. Skoro
zdaniem członków KWW Zielona Gmina - Nasz Dom oraz KWW Arkadiusz
Koper – Platforma dla Nadarzyna wybory sfałszowano, to dlaczego nie odwołali
się do sądu wyższej instancji? Czyżby
w świetle przedstawionych dowodów
i przesłuchanych świadków skarżący
uznali słuszność decyzji sądu? Skoro tak,
to niesłusznie oskarżani o fałszowanie
wyborów mieszkańcy gminy powinni
zostać przeproszeni.
Co będzie jeśli wynik najbliższych
wyborów
nie
usatysfakcjonuje kandydujących do Sejmu? Czy
znowu na antenie „Republiki”
usłyszymy oskarżenia o fałszerstwach
wyborczych w Nadarzynie? To nie koniec kampanii wyborczych i wyborów
dla mieszkańców naszej gminy. Decyzją
Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie mandat radnego Marcina
Zaborowskiego został wygaszony. Zatem
kolejne wybory – uzupełniające – odbędą
się w przyszłym roku. Na decyzję NSA
czeka analogiczna sprawa innego radnego
z Klubu Radnych Zielona Gmina Piotra
Miszczuka. Więcej na ten temat na stronach
3-4 WN. Czy już zawsze po wyborach
i referendach, których wynik nie będzie po
myśli członków lokalnych stowarzyszeń
będziemy słyszeli o fałszerstwach?
red.
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Inwestycje gminne
Realizowane:
Kompleks oświatowy
w Ruścu

Zgodnie z planem trwa budowa cześci gimnazjalnej wraz
z pełnowymiarową halą widowiskowo
- sportową. Rozpoczęto roboty
ziemne i fundamentowe związane
z powstaniem budynku hali.
Wykonawca rozpoczął także prace
związane z układaniem dachu. Do
końca roku planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego gimnazjum.

Zabawki ustawiane na nowym placu zabaw przy rusieckim żłobku

Budowa placu zabaw
przy Żłobku w Ruścu

Na nowym placu ustawiona zostanie
m.in. altanka – tzw. świetlica w ogrodzie,
a także umieszczone miasteczko ruchu
wraz z zagospodarowaniem terenów
zewnętrznych, poprzez wykonanie
nasadzeń zieleni. Wykonane zostanie
również utwardzenie z kostki brukowej
– dojścia do wyjścia ewakuacyjnego
oraz wygrodzenia wraz z utwardzeniem
dojścia do istniejącego placu zabaw
(który będzie ogólnodostępny). Ponadto przebudowie podlegać będzie wejście
na teren żłobka. Wykonany zostanie
podjazd umożliwiający dostęp osobom
niepełnosprawnym, jak również wózkom dziecięcym.
Inwestycja
dofinansowana
jest
z Programu Maluch 2015. W ramach
tego programu powstał także kolejny
oddział, z 16 miejscami dla dzieci. Termin realizacji tej inwestycji - 26.10.2015 r.

Remont OSP Nadarzyn

W budynku strażnicy OSP Nadarzyn
prowadzonesąrobotyremontowepowłok
wykończeniowych ścian i sufitów w sali
strażackiej, garażach wozów bojowych,
magazynku oraz zaplecza garażu. Obecnie malowane są wyremontowane ściany
i sufity.
Taras zlokalizowany bezpośrednio
nad salą strażacką przechodzi kapitalny remont. Po rozbiórce wszystkich
warstw wykończeniowych i osuszeniu
konstrukcji wykonana została izolacja
z powłoki masy modyfikowanej polimerami. Wykonana zostanie warstwa izolacji
termicznej o grubości 18 cm ze sty10 (199) październik 2015

Prace remontowe w siedzibie OSP Nadarzyn

ropianu ekstrudowanego oraz warstwa
wylewki cementowej. Taras wykończony
będzie płytkami mrozoodpornymi typu
gress na warstwie izolacji powłokowej
podpłytkowej.
Wykonane
prace
w opisanej technologii zagwarantują
szczelność tarasu. Wykonawca dokona
także wymiany uszkodzonych rynien
dachowych zainstalowanych na połaci
mansardy. Ponadto renowacji poddana
zostanie miejscowo uszkodzona powłoka
warstwy elewacyjnej.
W celu zabezpieczenia eksponatów
Izby Tradycji poza godzinami jej otwarcia
w przejściu na pierwszym piętrze zainstalowana zostanie otwierana krata.

Sygnalizacja świetlna
w Walendowie

W trakcie realizacji jest także budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Nad Utratą i Brzozową w Walendowie.
Wykonawcy został przekazany plac budowy. Termin realizacji - 15 grudnia 2015 r.

Pozostałe inwestycje
realizowane obecnie:
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej
ul. bocznej od ul. Mszczonowskiej
w Nadarzynie; termin realizacji do
27.10.2015 r.
- rozbudowa oczyszczalni ścieków
wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w granicy pasa drogowego drogi
krajowej Nr 8 (przejście poprzeczne)
w miejscowości Kostowiec. 15 października
br., została podpisana umowa na
realizację zadania, termin zakończenia
całej inwestycji przewidywany jest na
15.08. 2016 r.
- budowa oświetlenia ulicznego
w Parolach, droga do Jastrzębca
(złożono dokumentację celem uzyskania stosownych zezwoleń, związanych
z realizacją oświetlenia, termin realizacji
do dnia 30 listopada br.).
Referat Inwestycji
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Z XI Sesji Rady Gminy Nadarzyn
W ostatnią środę września (30.09)
odbyła się kolejna, jedenasta sesja Rady
Gminy Nadarzyn. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu quorum (nieobecny
był jeden radny Piotr Miszczuk) radni
przyjęli porządek obrad z małą poprawką.
Zdjęty został punkt 23 “Podjęcie
uchwały w sprawie powierzenia firmie
„Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman”
Sp. z o. o., Aleja Krakowska 110/114,
00-971 Warszawa” obowiązkowego
zadania własnego Gminy Nadarzyn
dotyczącego prowadzenia stacjonarnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Przewodnicząca
Rady wyjaśniła, że dzięki podjęciu uchwały
w późniejszym terminie opłata za PSZOK
będzie niższa. Gmina nie będzie podwójnie płaciła za PSZOK mobilny, lecz
obecna opłata w przyszłości zwiększy
się jedynie o PSZOK stacjonarny.
Na podjęcie stosownej uchwały radni
mają czas do 30 czerwca przyszłego
roku. Następnie radni przyjęli protokół
z poprzedniej X Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, który przedstawił
sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami. Radni jednogłośnie przyjęli
omówione przez wójta statusy prowadzonych oraz planowanych inicjatyw.
- Zadanie “wykonanie projektu oraz budowa
sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Nad
Utratą i Brzozowej w Walendowie jest na etapie opracowania dokumentacji. Termin realizacji
przypada na 15 grudnia. Jest to skrzyżowanie
dróg powiatowej z gminną. We wrześniu 2014
roku podczas podziału funduszu sołeckiego
w Walendowie wszystkie środki zostały
skierowane na budowę oświetlenia i modernizację tego
skrzyżowania. Jednocześnie podpisaliśmy umowę
ze starostwem, na mocy której starostwo partycypuje w kosztach w wysokości 30 tys. zł natomiast pozostałe koszty ponosi gmina Nadarzyn
– wyjaśnił wójt Janusz Grzyb. - Z racji tego,
że w najbliższych planach starostwa zadanie
to nie zostało uwzględnione - nie ma go także
w wieloletnim planie inwestycyjnym i finansowym
starostwa - nie możemy czekać na tą inwestycję
kilka lat, gdyż w tym miejscu bardzo nasilił się
ruch. W tym miejscu jest bardzo niebezpiecznie,
dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie
pośrednie czyli budowę sygnalizacji świetlnej.
Szczegóły dotyczące stanu pozostałych
inwestycji realizowanych na terenie gminy
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Nadarzyn w artykule na stronie 7.
Nim radni wybrali ławnika do Sądu
Rejonowego w Pruszkowie, wcześniej
wyłonili ze swojego grona trzyosobową
komisję skrutacyjną. Ławnikiem została
pani Iwona Nowicka, jedyna kandydatka.
Do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia
rocznego
programu
współpracy
Gminy
Nadarzyn
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2016 rok poprawkę zgłosił radny
Zaborowski. Proponował on, aby to
nie wójt gminy Nadarzyn powoływał
Komisję Konkursową lecz rada gminy
Nadarzyn. Proponowana poprawka
okazała się niezgodna z prawem, gdyż
to ustawa określa kto wyłania Komisję
Konkursową. Gminny radny nie ma
zaś uprawnień do zmiany rządowych
ustaw. Uchwała gminna bez poprawek
została przyjęta jednogłośnie.
Końcowe punkty sesji dotyczyły
skarg. Pierwsza na działalność prezesa
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn sp z o. o. wywołała ożywioną
dyskusję. Mieszkańcy jednego z mieszkań
skarżyli się na fekalia zalewające piwnicę
gdy zatyka się kanalizacja. Prezes
Przedsiębiorstwa wyjaśnił, że kanalizacja jest grawitacyjna i zatyka się gdy
mieszkańcy wrzucają do toalety rzeczy,
które powinny trafić do kosza na śmieci.
Zdarza się, że pracownicy Przedsiębiorstwa
usuwając zator wyjmują obierki, mopy
i inne przedmioty. Sprawa była omawiana
przez Komisję Rewizyjną, której członkowie
zdecydowali się rekomendować odrzucenie skargi. Zgodzili się, że zalewanie
pomieszczeń nieczystościami jest nie do
przyjęcia. Wyjaśnili, że rozwiązaniem
problemu może być zamontowanie zaworów zwrotnych, uniemożliwiających
cofnięcie nieczystości w przypadku awarii
– zatkania kanalizacji. W pokryciu kosztów tej inwestycji powinni uczestniczyć
mieszkańcy i Przedsiębiorstwo.
Komisja uznała skargę za bezzasadną
w związku z tym, że można założyć
urządzenia, które dadzą mieszkańcom
bezpieczeństwo. Takim urządzeniem
jest zawór zwrotny. (Koszt takiej zasuwy
wynosi około 400 złotych).
Natomiast mieszkańcy upierali się

przy swojej propozycji rozwiązania.
Domagali się aby co parę dni pracownicy
Przedsiębiorstwa osobiście kontrolowali
stan studzienek. .
Rozwiązanie sytuacji zaproponował
zastępca wójta Tomasz Muchalski,
przybliżył również kontekst całej sprawy.
- Rozwiązaniem problemu nie jest wybór
jednej z zaproponowanych możliwości,
tylko podwójne zabezpieczenie, czyli
zasuwa burzowa i bieżący monitoring
sieci – powiedział zastępca wójta. Infrastrukturę Spółdzielni wykonywała
spółdzielnia a więc mieszkańcy, którzy ją
tworzyli. Oczywiście nie robili tego osobiście,
tylko przez firmy, którym prace zlecali.
Przez długi czas zarówno mieszkańcy jak
i sama Spółdzielnia naciskały gminę, aby ta
przejęła infrastrukturę. Jednym z warunków
przejęcia infrastruktury przez gminę miała
być inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a dopiero później jej przejęcie.
Stało się inaczej – tłumaczył Tomasz
Muchalski. - Spółdzielnia nie płaciła za
użytkowanie wodociągu ani kanalizacji.
Pobierała od mieszkańców opłaty, jednak
nie pokrywała z nich zobowiązań. Faktycznie
przez kilka lat wszyscy mieszkańcy gminy pokrywali koszty wodociągowe i kanalizacyjne generowane
przez Spółdzielnię Mieszkaniową - wyjaśnił
zastępca wójta. - Gmina ostatecznie przejęła
omawianą infrastrukturę mimo braku
inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zmierzam do tego, że inwestycja ta
wymaga remontu, a jest od dawna niedoinwestowana. Uważam, że rada gminy powinna
systematycznie zabezpieczać środki na jej remont
i to będzie najlepsze rozwiązanie problemów
wodno-kanalizacyjnych na tym osiedlu –
dodał Tomasz Muchalski.
Rozwiązanie problemu zalewanej
piwnicy
została
zaakceptowane
przez wnoszących skargę, a Prezes
Przedsiębiorstwa zobowiązał się do
częstszego monitoringu studzienki
do czasu założenia automatycznego
monitoringu.
Przewodniczący komisji rewizyjnej
wyjaśnił czego dotyczyły dwie ściśle
powiązane ze sobą skargi pana Andrzeja Rzewnickiego na działalność
Wójta Gminy Nadarzyn.
- Skarga dotyczy drogi, do której pan Rzewnicki miał mieć dojazd – powiedział
10 (199) październik 2015
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Przewodniczący komisji rewizyjnej. - Nie
chodzi o drogę publiczną, ale o drogę zwyczajową
na prywatnej działce. W swoich skargach
pan Rzewnicki sugeruje aby wójt gminy lub
rada gminy wykupiły całą działkę na drogę
dojazdową do jego posesji. Na komisji zajęliśmy
wraz z mecenasem stanowisko, że nie ma podstaw
aby uznać, iż zasadna jest skarga na wójta gminy
Nadarzyn.
- Sprawa toczy się od ponad 20-lat zatem wybiega
jeszcze przed okres mojej kadencji. Poprzedni
wójt Józef Harasym chciał panu Rzewnickiemu
pomóc. Faktycznie chodzi o niewyjeżdżony pas
ziemi. Mój poprzednik chciał nawet taki podział
przeprowadzić, ale niestety z mocy prawa taki
podział stał się nieważny – dodał wójt Janusz

Grzyb. - Właściciele tych gruntów protestują
przeciwko wytyczeniu drogi na ich prywatnej
ziemi. W związku z tym jest bardzo prosty
system tak zwany dojazd konieczny, ale taki
dojazd ustala sąd. Ustalenie służebności leży
wyłącznie w kompetencjach sądu. Dopóki pan
Rzewnicki nie zwróci się do odpowiedniego organu
czyli sądu o ustalenie drogi dojazdu koniecznego
dopóty tej sprawy nie ureguluje. Wywieranie presji
na urzędzie jest bezcelowe, bo ani jako wójt, ani
rada nie mamy takich uprawnień.
Radni przy sprzeciwie jednej osoby
i trzech głosach wstrzymujących odrzucili
kolejno obie skargi pana Rzewnickiego.

Relacja filmowa z sesji
na ItvNadarzyn:

red.

Treśc wszystkich przyjętych
na sesji uchwał znajduje się
w Biuletynie
Informacji Publicznej
www.bip.nadarzyn.pl

Postanowienie prokuratury
o odmowie wszczęcia
śledztwa

Prokuratura odmówiła wszczęcia
śledztwa w sprawie rzekomego
nadużycia, którego dopuścić się miały
władze gminy Nadarzyn przekazując
kilkaset ton rozdrobnionego gruzu
budowlanego. Prokurator nie znalazł
dowodów uzasadniających podejrzenie
popełnienia przestępstwa. W uzasadnieniu stwierdził, że nie można
wykluczyć, iż „złożone zawiadomienie
miało jedynie na celu pomówienie
funkcjonariuszy publicznych”.
Kolejny raz wysłany do prokuratury
donos na władze gminy Nadarzyn
okazał się bezpodstawny. Wójtowi
gminy i jego Zastępcy Wnioskodawca
zarzucał dopuszczenie się nadużyć
w latach 2011 i 2012. Chodziło o rzekome przekazanie rozdrobnionego
gruzu budowlanego na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej we wsi Parole. Działanie takie miało wyrządzić
znaczną szkodę majątkową gminie
Nadarzyn. Zawiadomienie złożone
zostało w Prokuraturze Generalnej
w Warszawie.
Składający zawiadomienie twierdził, że
materiał zamiast zostać wykorzystany do
utwardzenia lokalnych dróg gminnych,
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nieodpłatnie przekazano na prywatną
budowę w Parolach.
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
kilkakrotnie
wzywała
Składającego
zawiadomienie
do stawienia się, przedstawienia
dowodów i złożenia zeznań w charakterze świadka. Mężczyzna został
skutecznie powiadomiony – odebrał wezwania, jednak zignorował je i nie stawił się
w prokuraturze. Nie usprawiedliwił
także
swojej
nieobecności.
Prowadzący sprawę prokurator
stwierdził, że „brak jest danych
dostatecznie uzasadniających podejrzenie
popełnienia przestępstwa”. Dodał,
że „Składający zawiadomienie celowo
unikał stawiennictwa w Prokuraturze,
chcąc zapewne uniknąć w ten sposób
przesłuchania”.
Dlaczego, Składający zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa unikał
złożenia wyjaśnień i przedstawienia
dowodów? Zdaniem prokuratora
„nie można wykluczyć, iż złożone
zawiadomienie miało jedynie na celu
pomówienie funkcjonariusza publicznego.”

System gospodarowania
odpadami komunalnymi
Informujemy, że szczegółowy harmonogram
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości
Gminy Nadarzyn na rok 2015
znajduje się na stronie:
www.nadarzyn.pl
w zakładce Ochrona środowiska.

Przypominamy także, że mieszkańcy
Gminy zobowiązani
są do wnoszenia opłaty za śmieci
w terminach: za II kwartał do 30
czerwca, za III kwartał do 30
września, za IV kwartał do 31 grudnia.
Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki

red.
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NADARZYN - RASZYN
Gmina Nadarzyn wraz z gminą
Raszyn zawiązała w czerwcu br. stowarzyszenie i utworzyła LGD Nadarzyn - Raszyn w tym celu, by na
teren naszych gmin „ściagnąć” dodatkowe środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
osi LEADER.
Obecnie rozpoczynamy pracę nad
przygotowaniem Lokalnej Strategii
Rozwoju czyli LSR. Strategia będzie
podlegała ocenie przez przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego. 50% gmin
z terenu całej Polski najlepiej ocenionych otrzyma środki na działalność
już w połowie przyszłego roku.
Na napisanie strategii mamy czas do
grudnia br.

CELEM NOWEGO
PROGRAMU
LEADER JEST…
…„wspieranie włączenia społecznego,
ograniczenie ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich”. Środki na realizację
LSR
są
przeznaczone
dla
mieszkańców i podmiotów z obszaru
LGD na tworzenie alternatywnych źródeł
dochodu, podnoszenie kwalifikacji i
poziomu aktywności oraz mobilności
społeczności
wiejskiej,
tworzenie
nowych firm i miejsc pracy (a tym samym
zmniejszanie poziomu bezrobocia) oraz
wykorzystanie miejscowej infrastruktury
i zasobów lokalnych do poprawy jakości
życia i atrakcyjności obszaru.

KTO MOŻE
KORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA:
- osoby fizyczne z terenu gmin
objętych LSR, czyli z gmin Nadarzyn
i Raszyn,
- osoby prawne m.in. jednostki
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samorządu terytorialnego, ich związki
bądź ich jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe, kółka rolnicze,, spółdzielnie, kościoły.
- jednostki nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawy przyznają
zdolność prawną,
- w przypadku projektów „parasolowych”,
gdzie głównym wnioskodawcą jest LGD,
a odbiorcami pomocy realizatorzy
„mikro-projektu” wymienieni powyżej
oraz grupy nieformalne np. koła
gospodyń wiejskich, nadleśnictwa, jednostki straży pożarnej,
- osoby fizyczne niepodlegające
przepisom
o
ubezpieczeniu
społecznym rolników w pełnym
zakresie albo osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości
prawnej,
które
prowadzą (podejmują) działalność
jako
mikroprzedsiębiorca
(zatrudnienie poniżej 10 osób, obrót
nieprzekraczający równowartości w
złotych 2 mln euro). W przypadku osób
fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą ich miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby posiadającej
status mikroprzedsiębiorcy ich siedziba albo oddział musi znajdować się
na obszarze LSR. Realizacja operacji
musi być również na obszarze Lokalnej
Strategii Rozwoju.

ZAKRES WSPARCIA:

1. Podnoszenie kompetencji i poprawa
jakości życia osób z obszaru LSR.
2. Zakładanie nowych przedsiębiorstw
i rozwój przedsiębiorczości.
3.
Tworzenie
inkubatorów
przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej
lokalnym producentom zmierzającym
do dywersyfikacji źródeł dochodu.
4. Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów
żywnościowych, rynków lokalnych
lub usług turystycznych (sieć tworzy
przynajmniej dwóch współpracujących
partnerów).
5. Tworzenie i rozwój i wyposażenie
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na użytek publiczny.

6. Promowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego i historycznego pod
warunkiem zapewnienia jego dostępności
zwiedzającym.
7. Tworzenie, ulepszanie, rozbudowa lub
wyposażenie infrastruktury społecznej,
mającej na celu podnoszenie jakości
życia na obszarach wiejskich.

PREFEROWANE
BĘDĄ PROJEKTY
DOTYCZĄCE:
1. Innowacyjności.
2. Generowania nowych miejsc pracy.
3. Ograniczenia kosztów działalności
gospodarczej (rozwiązania sprzyjające
ochronie środowiska).
4. Działalności, która opiera się
o lokalne produkty rolne.
5. Zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
- do 800 tys. zł na inkubatory
przetwórstwa lokalnego,
- do 300 tys. na beneficjenta w okresie
realizacji PROW 2014 -2020,
- 50 tys. zł – grant,
- do 400 tys. całkowita wartość „projektu parasolowego”,
- do 50 tys. zł całkowita wartość
mikro-projektu w ramach projektów
„parasolowych”
INTENSYWNOŚĆ
POMOCY:

- w przypadku działalności gospodarczej
pomoc nie może być wyższa jak 50%
kosztów kwalifikowanych (czyli rozliczanych w cenach netto),
- do 80% kosztów kwalifikowanych
innych projektów, o charakterze niekomercyjnym.
Pomoc finansowa za pośrednictwem
LGD będzie mieć formę refundacji –
czyli zwrot wydatkowanych środków
nastąpi po wykonaniu projektu i po
złożeniu wniosku o płatność.
Biuro LGD (działające bezpłatnie
dla mieszkańców gminy) ma siedzibę
w Szkole Podstawowej w Ruścu,
ul. Osiedlowa 72. Dyżury: poniedziałek
16:00- 20:00, środa 9:00 - 14:00.
Kontakt mail: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Katarzyna Dombska
- Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
- inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Zapraszamy wszystkich chętnych
do uczestnictwa w wykładach, warsztatach
i zajęciach naszego Uniwersytetu.
Dziekanat UTW jest czynny we wtorki
w godz. 15:00 - 18:00 oraz we czwartki
w godz. 17:00 - 20:00 w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury. Koordynator UTW
- Katarzyna Akram, tel. 22 729 89 15,
katarzyna.akram-nok@o2.pl.
Informacje o Uniwersytecie: www.nok.pl
oraz tablica informacyjna w NOK.
5 października 2015 roku w sali
widowiskowej
Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy
Nadarzyn.
Ponad 60 seniorów ze wzruszeniem odsłuchało hymnu studentów
„Gaudeamus igitur”, który rozpoczął
to spotkanie.
Wykład inaugurujący działalność
UTW zatytułowany „Aktywność
fizyczna to luksus czy konieczność
współczesnego człowieka” wygłosiła
prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń,
prezes Europejskiego Stowarzyszenia Aktywności Ruchowej 50+. Pani
Profesor w ciekawy i niestandardowy
sposób opowiadała o aktywności
osób starszych. Wykład urozmaicony
był prezentacją multimedialną, a nasi

słuchacze bardzo aktywnie włączali
się odpowiadając na zadawane przez
Panią Profesor pytania.
Podczas spotkania Wójt Gminy
Nadarzyn pan Janusz Grzyb wraz
z Dyrektor NOK panią Kamilą
Michalską wręczyli indeksy wszystkim zapisanym studentom. Pani Katarzyna Akram, która pełni rolę koordynatora UTW i będzie prowadziła
dziekanat
UTW,
zapoznała
uczestników z Regulaminem, przekazała
harmonogram zajęć na I semestr,
a także przyjmowała zapisy na
oferowane przez UTW zajęcia.
Warto przypomnieć, że wszystkie zajęcia
w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Gminy Nadarzyn są bezpłatne,
co - jak podkreślił nasz Gość – zdarza
się bardzo rzadko.

Wystawiono 65 indeksów! Ciągle
jednak zgłaszają się kolejni zaiteresowani dołączeniem do grona studentów nadarzyńskiego UTW.
Katarzyna Dombska
- Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego
z inauguracji roku akademickiego na itvNadarzyn
oraz wysłuchania rozmowy na ten temat na
www.nadarzyn.pl w zakładce “posłuchaj nas”.

Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy Nadarzyn
serdecznie zapraszają

na WYKŁAD OTWARTY

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzynie
przygotowany przez Muzeum DULAG 121
“Losy wypędzonych podczas i po Powstaniu Warszawskim mieszkańców stolicy”

9 listopada
2015 r. godz. 18.00
sala widowiskowa NOK, Plac Poniatowskiego 42
WSTĘP WOLNY!

10 (199) październik 2015
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OŚWIATA

Oświata w Gminie Nadarzyn
W roku szkolnym 2015/2016
w stosunku do lat poprzednich sieć
przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów nie uległa zmianie. Gmina
Nadarzyn jest organem prowadzącym
dla 1 gminnego żłobka, 3 publicznych
przedszkoli, 5 szkół podstawowych
i 1 gimnazjum. Na terenie Gminy
funkcjonują również placówki niepubliczne w tym, 2 żłobki, 9 przedszkoli,
szkoła podstawowa i gimnazjum.
Gmina
zabezpiecza
aktualne
potrzeby mieszkańców, a sieć
publicznych przedszkoli uzupełnianych
przedszkolami prywatnymi zapewnia
odpowiednie funkcjonowanie edukacji
przedszkolnej.
Grupa wychowanków przedszkoli
i uczniów szkół uczy się w placówkach
oświatowych
w
ościennych
miejscowościach takich jak: Warszawa, Pruszków, Raszyn, Brwinów,
Lesznowola, Żabia Wola, Podkowa
Leśna, Milanówek, Michałowice,
Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno,
Tarczyn, co jest wynikiem przede
wszystkim uwarunkowań rodzinnych
m.in. związanych z pracą rodziców.

W roku szkolnym 2015/2016
nauką i opieką w placówkach
publicznych i niepublicznych
jest objętych 2 272 uczniów.
Najliczniejszą grupę uczniów stanowią
uczniowie szkół podstawowych –
1238, w gimnazjach naukę pobiera 360
uczniów, w przedszkolach 674 w tym
290 w oddziale „0”.
Dzięki systematycznym modernizacjom i znacznym nakładom finansowym stan techniczny i funkcjonalny
budynków oświatowych oraz urządzeń
sportowo – rekreacyjnych uznać należy
za dobry i bardzo dobry. W sposób
stały prowadzone są działania służące
poprawie bazy lokalowej „gminnej oświaty”, w tym: wyposażenia
w sprzęt szkolny i dodatkowe,
nowoczesne pomoce dydaktyczne tj.
tablice interaktywne, komputery, projektory, rzutniki, aparaty cyfrowe czy
odtwarzacze CD i DVD. W tym roku
szkolnymwszystkieplacówkikorzystająz
e-dziennika i e-sekretariatu ułatwiając tym

12

samym wymianę informacji, kontakt
i współpracę z rodzicami.
Gmina Nadarzyn realizuje zadanie
wynikające z art. 70 a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46,
poz. 430.) „w sprawie sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

opierają się zarówno prace wychowawcze, opiekuńcze jak i profilaktyczne
realizowane przez uczniów.
Praca wychowawcza opierała się
będzie w szczególności na pracy
z uczniem, oddziaływaniu na jego
osobowość słowem i przykładem,
zachęcaniu do działania zgodnie
z zasadami współżycia społecznego
oraz wpływaniu na kształtowanie jego
systemu wartości. Znaczącą rolę pełnić
będzie szeroko rozumiana współpraca
z rodzicami oparta na umożliwieniu

Jedna z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie.

Z analizy sprawozdań z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy stwierdzić,
że doskonalą oni posiadane
umiejętności, aktualizują umiejętności
wcześniej zdobyte i uzyskują nowe.
Mocno wzrosły wskaźniki wykształcenia
i
to
zarówno
w
obszarze
wychowania przedszkolnego jak i edukacji
szkolnej. Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt dobrego przygotowania merytorycznego kadry
zarządzającej naszymi jednostkami.

W roku szkolnym 2015/2016 we
wszystkich szkołach realizowane
są zadania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu Wychowawczego Szkół oraz
Szkolnych Programów Profilaktyki.
Na
powyższych
programach

im aktywnego udziału w życiu szkoły,
a także przekazaniu informacji
o postępach w nauce i zachowaniu
uczniów (spotkania indywidualne,
wywiadówki, pogadanki dla rodziców,
imprezy klasowe, szkolne).
Programy profilaktyki służyć będą
poprawie bezpieczeństwa w szkołach, eliminowaniu przejawów agresji i nietolerancji.
Mając na celu realizację ww. programów szkoły współpracować
będą
wzorem
lat
ubiegłych
z: Komisja Alkoholową, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisariatem
Policji, Gminną Strażą, Komendą
Powiatową
Policji,
Prokuraturą
Rejonową, Sądem Rejonowym,
Biblioteką Publiczną Nadarzyńskim
Ośrodkiem Kultury, Harcerstwem,
Gminnym
Ośrodkiem
Sportu,
10 (199) październik 2015
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Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym oraz podmiotami gospodarczymi
i osobami fizycznymi.
Wśród przedsięwzięć realizowanych
przez szkoły dla realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych wymienić
należy uroczystości patriotyczne,
uroczystości poświęcone patronom
szkoły. W tradycji szkolnej utrwaliły się
i są organizowane uroczystości z okazji świąt religijnych i okolicznościowe,
ślubowania
pierwszoklasistów.
Organizowane też są konkursy wiedzy
i sprawności oraz różnego rodzaju zawody sportowe.
Oprócz realizowaniu przez placówki oświatowe zajęć wyrównujących
różnice edukacyjne, poszerzających
pasje, zainteresowania, wiedzę czy
innych programów profilaktycznych,
wychowawczych i bezpieczeństwa,
biorą one udział w różnego rodzaju
programach i projektach, opierając
się na funduszach unijnych i gminnych.
Przedszkola
publiczne
w naszej gminie skupiają się przede
wszystkim
na
programach
zapewniających odpowiednią adaptację
dziecka w przedszkolu, przestrzeganiu
zasad higieny, bezpieczeństwa i dobrego wychowania oraz stopniowego odnajdywania się w otaczającej
rzeczywistości i sprostaniu edukacyjnym wymaganiom. Biorą również
udział w programach tj. „Cała Polska Czysta Dzieciom” czy „Projekt
Ekologiczny EKO-TOP 2014”.
Szkoły podstawowe i gimnazjum
oprócz szablonowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, pracują
również
nad
propagowaniem
bezpieczeństwa,
przeciwdziałaniu
przemocy w szkole, pogłębieniu
świadomości dzieci i młodzieży
w przystosowaniu do funkcjonowania
zgodnie z zasadami współżycia
społecznego, rozwijaniem pasji,
zainteresowań zarówno naukowych, jak
i plastycznych i sportowych oraz rozwojem przedsiębiorczości w aspekcie dalszej
edukacji i budowania ścieżki kariery.
Ponadto w/w placówki biorą udział
w licznych projektach ekologicznych oraz
propagują zdrowy tryb życia w aspekcie
aktywności fizycznej jak i odpowiedniego
odżywiania. Na uwagę zasługują: Szkoła
10 (199) październik 2015

Kwiecień 2015 r. - manifestacja ekologiczna w ramach gminnego programu EKO -TOP, w którym
uczestniczą placówki oświatowe z terenu naszej gminy.

Ucząca się, Ocenianie Kształtujące,
Szkoła
Odkrywców
Talentów,
Szkoła Dobrze Wychowana, programy wyrównujące szanse edukacyjne
młodzieży, korygujące wady postawy
– nauka pływania, program uczący
samorządności – Młodzieżowa Rada
Gminy.
Dla wszystkich uczniów świadczona jest
opieka pielęgniarska. Zakres tej opieki to
promocja zdrowia, profilaktyka chorób,
świadczenia pielęgniarskie. Prowadzone
są programy profilaktyczne: fluoryzacja,
logopedyczny, korekcji wad postawy,
akcje szczepień profilaktycznych.
W każdej placówce znajduje się
właściwie wyposażony gabinet medyczny.
Podczas tegorocznych wakacji
gabinety lekarskie wzbogaciły się
o nowy, profesjonalny sprzęt medyczny pozyskany dzięki zdobytym
środkom finansowym. Prowadzone
będą także zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W roku szkolnym 2015/2015 uczniowie skorzystają z programów rządowych
”Wyprawka szkolna”, „Darmowy
podręcznik”. Wszyscy uczniowie
potrzebujący wsparcia będą mogli
skorzystać ze stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym, zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym, darmowego
posiłku.
Gmina Nadarzyn zapewni transport
dla każdego ucznia niepełnosprawnego
do szkoły, w której realizować będzie
obowiązek szkolny.

Uczniowie i wychowankowie korzystają
również z dowozu organizowanego przez
gminę lub mają zwracane koszty dojazdu.
Każdy nowy rok szkolny to nowe plany,
wyzwania i cele zarówno dla dyrektorów
placówek oświatowych, nauczycieli,
organu prowadzącego jak i dzieci oraz
młodzieży.
Ważnym jest, by w dalszym ciągu
między
wszystkimi
podmiotami
zaangażowanymi w działania oświatowe
występowała współpraca dążąca do
osiągnięcia jak najlepszych efektów.
Rezultat pracy i zaangażowania ww.
podmiotów przekłada się na odpowiednio przystosowane i wyposażone placówki
oświatowe jak i teren na którym się
znajdują.
Systematyczne szkolenia, doskonalenie się kadry pedagogicznej podnoszącej
tym samym swoje kwalifikacje oraz
dobre wyniki osiągane przez dzieci
i młodzież na wielu płaszczyznach,
zarówno naukowych jak i sportowych
świadczą o dobrym poziomie edukacji w naszej gminie.

Gminny Zespół Oświatowy
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Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 9 października 2015 r.
w Szkole Podstawowej w Ruścu
obchodziliśmy gminną uroczystość
Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji wyrażono szczególne uznanie dla
nauczycieli, zarówno czynnych jak
i emerytowanych oraz podkreślono
znaczącą rolę pracowników administracji i obsługi w codziennym
funkcjonowaniu placówek oświatowych.
Zaproszenie ze strony gospodarzy
uroczystości-władz Gminy Nadarzyn,
przyjęli tacy szacowni goście jak, Dorota
Sokołowska-Mazowiecki Kurator Oświaty,
Agnieszka Kuźmińska- Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
oraz Bożena Żelazowska - Zastępca
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
Wśród zaproszonych gości byli
m.in.: przedstawiciele duchowieństwa
z Parafii św. Klemensa w Nadarzynie,
Komisji Oświaty Gminy Nadarzyn,
Gminnego Zespołu Oświatowego,
dyrektorów placówek oświatowych
wraz z kadrą pedagogiczną, pracownicy
administracji i obsługi oraz byli nauczyciele.
Do grona zaproszonych gości dołączyli
również kierownicy poszczególnych
referatów Urzędu Gminy Nadarzyn,
jak i przedstawiciele instytucji kultury
i sportu.
Dzień Edukacji Narodowej był
okazją do zwrócenia uwagi na
osiągnięcia oświatowe w naszej
gminie, wymiany poglądów oraz
podziękowania za dotychczasowe

zaangażowanie nauczycieli i wsparcie
ze strony władz samorządowych.
Obchodom Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyło wręczenie nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych przez pana wójta,
Janusza Grzyba oraz wręczenie
aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
uwieńczone uroczystym ślubowaniem.

W dniu Święta Edukacji Narodowej wypadającego 14 października
w placówkach oświatowych na terenie naszej Gminy zgodnie z tradycją
odbyły się uroczyste akademie
z życzeniami skierowanymi do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty
oraz ślubowanie pierwszoklasistów.

Materiał filmowy z uroczystości
w dniu 9 października ItvNadarzyn:

Materiał filmowy z uroczystości
w dniu 14 października ItvNadarzyn:

Gminny Zespół Oświatowy

Fot. arch. szkoły

Uroczystość ślubowania uczniów pierwszej klasy SP im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej. Podczas akademii uczniowie zaprosili wszystkich zebranych do królestwa Szkołolandii. Wykazali się znajomością recytacji wierszy, zdolnościami
matematycznymi i muzycznymi.

Pierwszaki z SP Nadarzyn
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SP Młochów

Fot. arch. szkoły

“ABC wszystko wie”
w szkole w Młochowie
W dniu 8. października br. w Szkole
Podstawowej w Młochowie kolejny raz
gościła ekipa telewizyjna stacji TVP
ABC. Tym razem nakręcała pytania
i wypowiedzi dzieci z zerówki i kilkorga
dzieci z klasy pierwszej do programu
„ABC wszystko wie”. Tematyka programu dotyczyła piegów i rozciągliwości
gumy.
Nagrywane również były scenki zabaw dzieci np. granie w gumę, robienie
balonów z gumy do żucia, skakanie
na gumowych piłkach, a także prace
plastyczne, nie tylko tradycyjne na papierze, ale i rysowanie kredą na chodniku
postaci z piegami.
Dzieci aktywnie i z radością
uczestniczyły w nowym dla nich
doświadczeniu życiowym, zwłaszcza,
że wiele z nich ogląda programy „ABC
wszystko wie”.

Program jest już dostępny w Internecie:
http://abc.tvp.pl/22088591/odc-43
Agnieszka Michalczyk
– wychowawca klasy „0” SP Młochów

Wycieczka do fabryki
DELL
21 września klasy 4-6 z SP Młochów
były na wycieczce w siedzibie i fabryce
firmy DELL w Łodzi.
Po wejściu do budynku głównego
udaliśmy się do sali konferencyjnej,
gdzie spotkaliśmy p. Roberta
Jackowskiego.
Opowiadał
nam
o firmie DELL i współpracy z Facebook oraz o serwisie Youtube i Wikipedia. Obejrzeliśmy także krótką
prezentację na temat ,,Bezpieczeństwa
w Internecie”. Następnie podzielono
nas na dwie grupy. Ja ze swoją udałem
się do miejsca, w którym „przychodzą
na świat” sprzęty elektroniczne,
w tym przypadku komputery. Przewodnik pokazywał nam miejsca
montażu, pakowania, transportu
i wiele innych. Po przedarciu się przez
„dżunglę maszyn” i robotów, udaliśmy

FESTIWAL NAUKI
W ostatnim tygodniu września uczniowie Szkoły Podstawowej w Młochowie,
kolejny raz wzięli udział w cyklicznym
wydarzeniu, jakim jest Festiwal Nauki
w Warszawie.
Dzieci ze wszystkich klas uczestniczyły
w lekcjach zorganizowanych na terenie
różnych instytucji naukowych. Nasi
uczniowie poszerzali wiedzę z historii
w
MUZEUM STAROŻYTNEGO
HUTNICTWA
MAZOWIECKIEGO
w Pruszkowie, ucząc się, jak
„UJARZMIĆ OGIEŃ”, z biologii
W
INSTYTUCIE
GENETYKI
I HODOWLI ZWIERZĄT PAN
w Jastrzębcu, sprawdzając podczas zajęć
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„PH SUROWCÓW I PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH”.
Uczniowie dowiedzieli się także, dlaczego tak ważne jest staranne i codzienne mycie zębów, a ponieważ instytut znajduje się
w pobliżu szkoły, na lekcję udali się nietypowym środkiem lokomocji-na rowerach.
Dzięki asekuracji ze strony Staży Gminnej z Nadarzyna uczniowie bezpiecznie
pokonali trasę, za co bardzo dziękujemy!
Wiedzę z astronomii i fizyki zdobywali
na warsztatach „O POWSZECHNYM
PROMIENIOWANIU” w INSTYTUCIE FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY w Warszawie. Wiadomości z dziedziny geografii

się do tzw. Showroom’u, gdzie
testowaliśmy gry, komputery, laptopy
i istny hit naszej wycieczki-OCULUS!
Są to specjalne okulary z wmontowanym wyświetlaczem, dzięki któremu
możemy się przenieść w świat gry.
Kiedy nadszedł czas wyjazdu, wszyscy byli zawiedzeni, ale na pocieszenie
otrzymaliśmy drobne upominki tj. notatniki i długopisy.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy
do ogrodu botanicznego, gdzie
oglądaliśmy mnóstwo przepięknych
roślin.
Wycieczka do Łodzi była naprawdę
ciekawa i pouczająca.
Antoni Lewandowski, kl. VI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młochowie
serdecznie dziękują Panu Robertowi
Jackowskiemu za zaproszenie do fabryki
DELL, bardzo interesującą prelekcję,
za możliwość zobaczenia montażu
komputerów oraz opiekę podczas pobytu.
uzyskali na POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ na WYDZIALE GEODEZJI I KARTOGRAFII w trakcie
wykładu połączonego z ćwiczeniami
„GLEBA PODSTAWĄ ŻYCIA”.
Informacje przydatne na lekcjach przyrody powtarzano na zajęciach praktycznych
pod tytułem „GRZYBY – LEŚNE
SKARBY” w INSTYTUCIE BADAWCZYM LEŚNICTWA w Sękocinie.
Dla wszystkich uczniów Festiwal Nauki
to nowe doświadczenia, możliwość zdobywania wiedzy poza murami szkoły
i olbrzymia satysfakcja, że uczestniczyło
się w największym festiwalu naukowym
w Polsce i jednym z największych w tej
części Europy.
Samorząd Uczniowski SP Młochów
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Słoneczna jesień
sprzyja spacerom
po lesie...
Pierwszego października uczniowie klas IV, V i VI wybrali się ze
swoimi
wychowawczyniami
na
pieszą wyprawę do leśniczówki
w Młochowie. Pogoda tego dnia
dopisała, było ciepło i słonecznie.
Po około godzinnym marszu
dotarliśmy na miejsce. Czekało
już na nas przygotowane przez
leśniczego pana Mariana Tomalę
ognisko. Upiekliśmy kiełbaski i ze
smakiem zjedliśmy wspólnie posiłek.
Z pełnymi brzuchami słuchaliśmy,
jak pan leśniczy opowiadał nam
o młochowskim lesie, roślinności
i zwierzętach, które można tu
spotkać. Później zostaliśmy podziele-

ni na grupy. Każda z nich otrzymała
przyrodniczą kartę pracy. Zespoły
rozeszły się po lesie i sprawnie
zrealizowały zadania. Następnie
pożegnaliśmy gospodarza leśniczówki
i ruszyliśmy w drogę powrotną do
szkoły.
Spacer w pięknym otoczeniu przyrody był przyjemny, a jedzenie przy
ognisku smakowało jak nigdy.

Serdecznie dziękujemy
panu Marianowi Tomali za gościnne przyjęcie
nas w leśniczówce
i podzielenie się swoją wiedzą o przyrodzie.
Społeczność SP w Młochowie.

Antoni Lewandowski- kl. VI SP Młochów

Wójt Gminy Nadarzyn
i

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
zapraszają wszystkich
Mieszkańców
na uroczyste obchody Święta Niepodległości,
które rozpoczną się Mszą św.
w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie

11 listopada 2015 r. godz. 17.00
Program obchodów:

17.00 - Msza św. w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie;
18.00 - Program okolicznościowy przygotowany przez uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Młochowie;
18.30 - Przemarsz na rynek w Nadarzynie i złożenie wieńców
w Miejscach Pamięci Narodowej;
19.00 - Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn (NOK Pl. Poniatowskiego 42).
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Fundusze Sołeckie
Rada Gminy Nadarzyn 26 marca 2014 roku podjęła Uchwałę
Nr XLII/426/2014 w sprawie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Środki przeznaczone na fundusz
sołecki pochodzą z budżetu „centralnego” gminy jednak o ich przeznaczeniu może decydować Sołtys, Rada Sołecka
oraz mieszkańcy danego sołectwa. Tak
jak w zeszłym roku, tak również w tym
odbyły się zebrania w 15 sołectwach
Gminy Nadarzyn, na których podjęto
uchwały o przeznaczeniu środków
z funduszu sołeckiego na potrzeby
poszczególnych sołectw w roku 2016.
Na każde sołectwo zgodnie z ustawą
została przeznaczona pula pieniędzy,
której wielkość zależna była od ilości
mieszkańców w danym sołectwie.
Na każdym z zebrań Sołtysi złożyli
sprawozdania z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego
na rok 2015 i podjęto Uchwały
w związku z podziałem środków
z funduszu sołeckiego na rok 2016.
Zadania zapisane w podjętych
uchwałach zostały przegłosowane
przez mieszkańców i skierowane do
realizacji w roku 2016.
Środki przeznaczone z funduszu
sołeckiego na realizację zadań
niestety w większości przypadków nie
pokryją całości kosztów danego zadania. Gmina Nadarzyn na realizację
całości zadań będzie przeznaczać
w miarę możliwości środki z budżetu
„centralnego”.
Środki przeznaczone z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawiają się
następująco:
1. Sołectwo Rozalin – realizacja oświetlenia ul. Młochowskiej
od pętli autobusowej w kierunku
Siestrzeni 37 766, 49 zł, doposażenie
świetlicy NOK w Rozalinie 1 000 zł,
projekt oświetlenia ul. Rzewuskiej
od ul. Młochowskiej do kapliczki
6 270 zł, 3 tablice z mapami Rozalina
i szlaków turystycznych 4500 zł.
2. Sołectwo Stara Wieś – zakup
tłucznia 48 915,67 zł, doposażenie
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placu zabaw (zakup stołu do tenisa
stołowego) 5 500 zł, dofinansowanie
warsztatów z papieroplastyki 4 000 zł.
3. Sołectwo Strzeniówka – budowa
chodnika przy ul. Jodłowej 58 415,67 zł.
4. Sołectwo Parole – projekt drogi
na Kuropiec 21 000 zł.
5. Sołectwo Nadarzyn II – wykonanie nakładki na ul. Słonecznej
58 415,67 zł.
6. Sołectwo Wola Krakowiańska
– projekt i wytyczenie drogi od
ul. Złotej w głąb wsi oraz projekt jej oświetlenia 20 000 zł, ufundowanie zabawy choinkowej dla dzieci
SP w Woli Krakowiańskiej 4 651,41 zł.
7. Sołectwo Młochów – projekt i budowa parkingu na ul. Młodości od ul.
Mazowieckiej w kierunku Żabieńca
wzdłuż ogrodzenia SP w Młochowie
58 000 zł.
8. Sołectwo Rusiec – projekt
oświetlenia ul. Górnej, Cichej,
Owocowej 15 415,67 zł, budowa
placu zabaw u zbiegu ulic Osiedlowej
oraz ul. Górnej 30 000 zł,
zagospodarowanie boiska wiejskiego
u zbiegu ulic Szkolnej i Środkowej
5 000 zł, organizacja pikniku, paczek
dla dzieci i seniorów znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej.
9.
Sołectwo
Nadarzyn
I
– projekt oświetlenia ul. Babiego Lata,
Tulipanowej i Karmelowej, projekt
chodnika przy ul. Przejazdowej od
ul. Warszawskiej do ul. Pruszkowskiej
52 415,67 zł, badanie powietrza
w okolicach działek przedsiębiorstwa
P.U. Hetman 6 000 zł.
10.Sołectwo Urzut i Kostowiec
– projekt oświetlenia ul. Łączna
5 000 zł, projekt chodnika przy
ul. Promyka 14 000 zł, projekt
nakładki ul. Polna 14 000 zł, cele kulturalno -oświatowe 7131,57 zł.
11. Sołectwo Krakowiany –
wyposażenie placu zabaw 24 593 zł.
12. Sołectwo Szamoty – projekt
nakładki przy ul. Kozaków 7 400
zł, projekt nakładki na drodze gminnej nr. 11/11 7 400 zł, oznakowanie
13 ulic (słupki i tablica) 3 380 zł, projekt nakładki ul. Czereśniowa 6 000 zł.
13. Sołectwo Kajetany – budowa
wodociągu ul. Czarny Las 15 000

zł, utwardzenie wyjazdów z dróg
szutrowych na asfaltowe 15 000 zł,
projekt oświetlenia ul. Cisowa 7 000
zł, uzupełnienie oświetlenia ul. Rolna
10 000 zł, zakup wiaty przystankowej
ul. Brzozowa 5 000 zł, projekt kanalizacji i wodociągu ul. Czarny Las
od ul. Klonowej w porozumieniu
z mieszkańcami i podziale kosztów
pół na pół 5 500 zł, zakup 3 koszy na
śmieci 600 zł.
14. Sołectwo Wolica – krzewienie
kultury i tradycji, ochrona dziedzictwa
i spotkania międzypokoleniowe 2 500
zł, aktywizacja mieszkańców sołectwa
poprzez
organizację
zawodów
sportowych 3 000 zł, aktywizacja
społeczności lokalnej wraz ze szkoleniem BHP 2 500 zł, projekty nakładki
wraz z pozwoleniem na budowę
ul. Wodna, Rzeczna, Rajska, Ogrodnicza, Przerąbkowska, Pastelowa,
Przedszkolna 38 660 zł, projekt
oświetlenia ul. Szlachecka 6 755,67 zł,
projekt rowu odwadniającego wraz
z wyjazdem na ul. Zieloną 5 000 zł.
15. Sołectwo Walendów - wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa
51 697, 87 zł.
Wszystkie projekty uchwał złożone
przez Sołtysów zostały skierowane do
kontroli Komisji oraz akceptacji Wójta
Gminy Nadarzyn i będą realizowane
w roku 2016.
Nie we wszystkich gminach
mieszkańcy mają szansę decydowania
o przeznaczeniu środków z funduszu
sołeckiego, gdyż nie wszystkie gminy
podjęły stosowną uchwałę. Gmina Nadarzyn chcąc być blisko mieszkańców
zdecydowała o podjęciu takiego kroku
choć nie zawsze spełnienie wymagań
mieszkańców jest łatwe.
Środki przeznaczone z funduszu
sołeckiego na realizację podjętych
zadań to malutka kropla w morzu
potrzeb całkowitego sfinansowania
danego zadania.

Referat Organizacyjny
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PODATKI LOKALNE
ZMIANY OD 2016 ROKU
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U z 2015, poz.1045)
wprowadziła zmiany w podatkach
i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 r.

Podatek od nieruchomości
• Zmieniono zapis art.5 ust.1 pkt.1 lit b),
który otrzymał nowe brzmienie.
Przepis określa stawkę dla gruntów
pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych. Stawka pozostaje bez
zmian tj. 3,50 zł. od 1 ha powierzchni - Uchwała Nr XI.137.2015 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 30 września
2015 r.
• Zmiana zasad opodatkowania garaży
- w art.3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dodano ust. 4a - dotyczący
współwłasności garaży i sposobu rozliczania.
• W art. 6 w/w ustawy dodano zapis
ust.11a – w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek
jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
• Organ podatkowy nie wydaje decyzji podatkowej, jeżeli wysokość
zobowiązania podatkowego na dany
rok podatkowy nie przekraczałaby,
określonych na dzień 1 stycznia
roku podatkowego, najniższych
kosztów doręczenia pocztowego
w obrocie krajowym - obecnie jest to
kwota 6,10 zł. (art. 6 ust. 8a ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych).
Podatek od środków transportowych
• Zmieniono zapis art.10 ust.1 pkt.7,
który otrzymał nowe brzmienie.
Zgodnie ze zmianą przepisów
rozgraniczenie stawki podatkowej
dla autobusów od 1 stycznia 2016 r.
ma wynosić mniej niż 22 miejsca do
siedzenia poza miejscem kierowcy
oraz równej lub większej niż 22 miejsca
do siedzenia poza miejscem kierowcy(STAWKI PODATKU BEZ ZMIAN)
Uchwała nr XI.138.2015 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r.
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Podatek rolny
• Nowe zasady przeliczania użytków rolnych
- rowy 1ha fiz.=0,2 ha przel
- grunty rolne zabudowane 1 ha fiz.
= j ha przel.
- grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych 1 ha fiz = 0,20 ha przel.
- grunty pod stawami niezarybionymi
1 ha fiz.= 0,2 ha przel.
- grunty, dla których nie można ustalić
przelicznika (np. S,R bez klasy gruntu)
1 ha fiz = 1 ha przel.
• Dodano art. 6a ust.10 - w przypadku
gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł,
podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
• Organ podatkowy nie wydaje decyzji podatkowej, jeżeli wysokość zobowiązania
podatkowego na dany rok podatkowy
nie przekraczałaby, określonych na dzień
1 stycznia roku podatkowego,
najniższych kosztów doręczenia pocztowego w obrocie krajowym - obecnie
jest to kwota 6,10 zł (art.6a ust.6a ustawy
o podatku rolnym).
Podatek leśny
• Zlikwidowano niższą stawkę stosowaną
dla lasów ochronnych.
• Dodano art.6 ust.7a - w przypadku gdy
kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
• Organ podatkowy nie wydaje decyzji podatkowej, jeżeli wysokość
zobowiązania podatkowego na dany
rok podatkowy nie przekraczałaby,
określonych na dzień 1 stycznia roku
podatkowego, najniższych kosztów
doręczenia pocztowego w obrocie krajowym- obecnie jest to kwota 6,10 zł
(art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym).
OD 2016 OBOWIĄZUJĄ NOWE
WZORY FORMULARZY
INFORMACJI I DEKLARACJI
PODATKOWYCH
– Uchwała nr XI.136.2015 r.
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 30 września 2015r.
(do pobrania na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Nadarzyn )
Iwona Myśliwy
Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat

System
powiadamiania
SMS
Gminy Nadarzyn
W naszej gminie funkcjonuje system
powiadamiania SMS – owego.
Każdy mieszkaniec zainteresowany
otrzymywaniem ważnych wiadomości
dotyczących spraw istotnych dla mieszkańców
może rejestrować się drogą elektroniczną
na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć
formularz w postaci papierowej w Kancelarii
Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24,
pokój 100 – parter).
Zapraszamy do korzystania
z tej formy komunikacji.
Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl

Rada Sołecka
Nadarzyna I
zaprasza do kontaktowania się
za pomocą e-maila:
sołectwo-rada.nadarzyn1@tlen.pl
oraz

przez profil facebook:
Sołectwo-Rada Sołecka Nadarzyn1
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009225984913)

Rada Sołecka
Krakowian
zaprasza do kontaktu
przez profil sołectwa
na facebooku

https://www.facebook.com/pages/
o%C5%82ectwo-Krakowiany/143906
5009730094?fref=ts
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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

15 lecie
SPG ZOZ

Nadarzyn/Młochów
26 września 2015 r. w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury odbył się Jubileusz
15-lecia pracy Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nadarzynie.
Wśród zgromadzonych gości nie
zabrakło: przedstawicieli władz Gminy
Nadarzyn, Rady Gminy Nadarzyn,
członków Rady Społecznej, przedstawicieli Komisji Zdrowia, służb mundurowych, oświaty, a także pracowników
i pacjentów przychodni,
Uroczystość przygotowana została
wspólnymi siłami przez pracowników
przychodni, którzy zabrali zgromadzonych gości “w przeszłość”. Pokazane
zostały lata rozwoju przychodni 20002015 na tle ważnych wydarzeń z Polski
i ze świata.
Pielęgniarka
Elżbieta
Zdzebel
przypomniała
trudne
początki:

- W 2000 roku doszło do jakże ważnego dla
mieszkańców Gminy Nadarzyn, a także
ówczesnych pracowników przychodni, porozumienia, między powiatem pruszkowskim,
a władzami gminy Nadarzyn. Na mocy porozumienia opiekunami ośrodka zdrowia stały
się władze gminy. Dla pacjentów oznaczało
to bardzo wiele, nadal mieli zapewnioną
podstawową opiekę medyczną na terenie
miejsca zamieszkania. Dla pracowników to
była szansa na zatrudnienie, ponieważ gdyby nie
doszło do porozumienia, pewnie dziś losy wielu
ludzi potoczyłyby się inaczej. Warunki pracy,
z którymi przyszło nam się zmierzyć były
bardzo ciężkie. Brakowało wyposażenia,
a przede wszystkim sprzętu medycznego. Pomimo tak trudnej sytuacji, zintegrowany zespół
pracowników był gotowy do ciężkiej pracy.
Dyrektor Adam Chustecki podkreślał
w czasie jubileuszu, że o tych ciężkich
początkach należy zawsze pamiętać,
bo na jej solidnych fundamentach
rozbudowuje się dzisiejsza przychodnia,
która nie odbiega standardem od innych
ośrodków: - Na początku przychodnia
świadczyła jedynie usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej, dziś jej pacjenci
mogą korzystać z pomocy różnego rodzaju
specjalistów, m.in. okulisty, neurologa,

kardiologa, endokrynologa. Coraz częściej
z usług przychodni korzystają mieszkańcy
Warszawy, którzy cenią sobie dostępność
do lekarzy oraz fachową poradę medyczną.
Mamy podpisane kontrakty z NFZ, w przychodni działa punkt pobrań laboratoryjnych,
gabinet zabiegowy i punkt szczepień. Mamy
plany dalszego rozwoju.
Z okazji jubileuszu chciałbym
jeszcze raz podziękować
wszystkim, którzy przyczyniają
się do tego, że nasza przychodnia
z dnia na dzień staje się bardziej
nowoczesna i przyjazna pacjentom.
W
czasie
uroczystości
miała
miejsce premiera filmu pokazującego
przychodnię
w
Nadarzynie
i w Młochowie. Zainteresowanych
filmem, zapraszamy na stronę ośrodka:
www.zoz.nadarzyn.pl
M. Nowicka-Prusakiewicz
SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów

Zapraszamy do obejrzenia materiału
filmowego z uroczystości jubileuszowej
na ItvNadarzyn.

26 września 2015 r.
na ślubnym kobiercu stanęła
nasza koleżanka redakcyjna
Od 1.10.2015 r. ruszyła zainicjowana
przez Ministerstwo Finansów Narodowa Loteria Paragonowa. Loteria ma zachęcić do wydawania
i brania paragonów fiskalnych, których
otrzymanie jest w interesie każdego
z nas. Branie paragonu to wspieranie
uczciwej konkurencji i walka z szarą
strefą. Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat.,
a chcą wziąć udział w losowaniu nagród
mogą na stronie internetowej www.
loteriaparagonowa.gov.pl
zarejestrować
dowolną ilość paragonów fiskalnych
każdy za kwotę minimum 10 zł.
Loteria będzie trwała cały rok. Co
kwartał będzie uwzględniona jedna
szczególnie premiowana branża. Na ucz10 (199) październik 2015

estników loterii czekają atrakcyjne nagrody.
DO WYGRANIA co miesiąc: nagroda
główna I stopnia – samochód Opel Astra;
nagrody II i III stopnia – laptopy, tablety;
tablet, dla osoby która wystawiła paragon –
którego posiadacz wygrał nagrodę I stopnia.
Raz na kwartał: nagroda specjalna – samochód
Opel Insignia – losowana tylko dla paragonów
z wybranej branży usługowej w danym
kwartale.
Losowanie nagród głównych I stopnia
i specjalnych odbywać się będzie na antenie
– TVP Telewizja Regionalna. Rejestracja
paragonów rozpocznie się 1 października,
a pierwsze losowanie nagród odbędzie się 16
listopada na antenie TVP Regionalna.

Monika.

Na nowej drodze życia
Monice i Piotrowi życzymy
- nieustającej miłości
i spełnienia marzeń

Urząd Skarbowy w Pruszkowie
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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
Organizacyjny (I p., pokój 216) 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. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka

korzystające z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która
upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy
dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl
wraz z imieniem i nazwiskiem. 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 Do biletu ulgowego 50%
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny
obowiązujący w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny
obowiązujący tylko w strefie 2
90 dniowy imienny
obowiązujący tylko w strefie 2

14 zł

7 zł

54 zł

27 zł

14 zł

7 zł

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:

• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn; 5 % zestawy obiadowe;
5 – 10 % imprezy okolicznościowe. Od 1 lipca br.

• VIPEX - Usługi elektryczne,

ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi
elektryczne;

• RIO Wy n a j e m
przyczep,

ul. Osiedlowa 4,
Rusiec; 10%
wynajem.
• Family Company. Usługi
hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34,
Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5%
sklepy internetowe.
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 %
imprezy okolicznościowe .
• 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%.
• MajicDekoracje ,Wykończenia,
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10%
farby
d e ko r a c y j n e ,
10%
farby
antykorozyjne,
10% lakiery i
impregnaty do drewna, porady malarskie 100%.

•

PITSTOP
Szymon,
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi
wulkanizacyjne;10% przechowalnia opon i kół

•
Gminny
Ludowy Klub
Sportowy,
ul.

Żółwińska 41, Hala
Sportowa Nadarzyn.
50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS, 30%
składki członkowskie 5% obozy sportowe
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu
sportowego w firmach będących partnerami
technicznymi GLKS.

• Gminny Ośrodek Sportu
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

30% wynajem obiektów sportowych; 50% wstęp
na imprezy organizowane przez GOS

• Ludowy Klub Sportowy Orzeł
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
wstępu.

• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.

ul. Nad Utratą 171, Walendów; www.
admar-budownictwo.pl od 23 lutego 2015 r.
tel. 791 559 291; 5% usługi remontowe, 7%
usługi wykończeniowe.

• MG www.mg-rolety.pl;. Al. Krakowska
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom
5 % rolety zewnętrzne 		

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.
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•
Przedszkole
Niepubliczne
7 Krasnoludków
al
Kasztanowa
88,
Młochów;
www.7krasnoludkow.
edu.pl; tel. 517 070
777; 50% wpisowe; 5% czesne
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71,
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ,
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn;

5% okulary korekcyjne.

•
IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego 40a,
Nadarzyn; 10 % herbaty;
5% kawy.
• Family Company.
Odzież nowa i używana;
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup
odzieży używanej; 10% zakup odzieży nowej.

• Zino Centrum Malarskie
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka;

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.

10% cały asortyment nie łączy się z innymi
promocjami.

• „Klasyka” Centrum Mody;

al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
Family Company. Naturalne
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34,
Nadarzyn; 8% cały asortyment.

•
Artykuły
Przemysłowe
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nadarzyn.
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty.
•
Sklep
inter netowy
z zabawkami;

www.memoland.
pl; 5% zabawki
i
akcesoria
dla
dzieci
z wyłączeniem
produktów
aktualnie
promowanych.
Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny
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Szczepan Żyta
(1923-2015)

starannej uprawy pola. W pracy
pamiętać będą cichego, bardzo
przyjaznego człowieka. Pracował
do 1998 roku, kiedy to odszedł na
emeryturę, a więc 46 lat, do 74 roku
życia.

Fot. arch.autorki

Praca społeczna:

Wspomnienie
Szczepan Żyta urodził się 23
grudnia 1923 roku w miejscowości
Rudziczka (gmina Suszec, powiat
Pszczyna, województwo śląskie), zmarł
5 sierpnia 2015 roku w Młochowie
(gmina Nadarzyn, województwo
mazowieckie), przeżywszy 91 lat.
Żegnaliśmy śp. Szczepana na cmentarzu
parafialnym w dniu 8 sierpnia. Wojna
1939 -1945 przerwała Jego naukę,
którą zaraz po jej zakończeniu podjął
w Technikum Rolniczym w Pszczelnie
(powiat Pruszków - województwo
mazowieckie). Po ukończeniu nauki
przeniósł się do Młochowa, gdzie
mieszkał aż do śmierci, więc 63 lata.
Praca zawodowa: od 1952 roku
zaczął pracować jako technik rolnictwa
w Dziale Naukowym Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Hodowli zbóż. Pracował do 1967
roku, w którym został wyodrębniony
jako technik w dziale naukowym
i Zakładzie Doświadczalnym. Był
odpowiedzialny za uprawy polowe
i przechowalnictwo materiałów
hodowlanych, początkowo miał pod
opieką corocznie prawie 30 hektarów
upraw i tyleż pola do przygotowania
na następny rok, często pomagał
traktorzystom i wyręczał ich
w pracach ucząc jednocześnie
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Pan Szczepan trzykrotnie był
wybierany na radnego Gminy
Nadarzyn: w latach 1978-1982, 19841988 i 1988-1992.
Był
członkiem
komitetów
społecznych, wieloletnim członkiem
Rady Parafialnej, w pracach której
brał udział.
Nie był obojętny na potrzeby
środowiska,
czyli
społeczności
Młochowa. Potrzeb tych było zawsze
sporo i były to potrzeby bardzo ważne.
Pan Szczepan, w ramach swoich
możliwości, udzielał się przy pracach
społecznych, zwłaszcza w czasach
PRL, kiedy bez prac społecznych
trudno było coś zbudować. Tu
podamy kilka przykładów. Długo
mieszkańcy Młochowa i Bielin
czekali na oświetlenie drogi przez
wieś, wreszcie wspólnie z Kołem
Gospodyń zorganizowano fundusze
i założono latarnie, a Pan Szczepan
udzielał się w tym czynie. W latach
1970-tych nadeszła pora renowacji
stawu w parku Młochowskim.
Trzeba było go oczyścić, a podczas
spuszczania wody odsłoniły się na dnie
niewypały z czasów wojny, którymi
tylko częściowo chcieli się zająć
saperzy. Wtedy do grupy pracujących
społecznie mieszkańców włączył
się Pan Szczepan i własnoręcznie
oczyszczał staw z tych niewypałów.
W tym też czasie udzielał się w ramach
czynu społecznego przy kopaniu
rowów wzdłuż drogi Młochów Parole.
W latach 1980 - tych społeczność
młochowska postanowiła czynem
społecznym zbudować przedszkole.
Było to duże przedsięwzięcie. Pan
Szczepan wziął w nim udział
i wówczas otrzymał odznaczenie.
W tym też czasie budowano cmentarz
parafialny, trzeba było zbudować
ogrodzenie. Pan Szczepan brał czynny
udział np. w budowie fundamentów
pod ogrodzenie cmentarza. Poza tym
sprzątano, czyszczono park, sadzono
drzewa wzdłuż dróg i tym podobnie.
Nigdy nie brakło tam Pana Szczepana.

Za wyniki w pracy zawodowej
i społecznej zyskał kilka odznaczeń:
6 lipca 1872 - ,,Zasłużony Pracownik
Rolnictwa’’,
8 stycznia 1976 – Srebrna odznaka
honorowana za zasługi dla Warszawy,
15 lipca 1977 – Złoty Krzyż Zasługi,
29 maja 1985 – Krzyż Kawalerski
Order Odrodzenia Polski (Polonia
Restituta),
23 sierpnia 2006 – Medal za
długoletnie pożycie małżeńskie.

Rodzina:

W związku małżeńskim z Panią
Zofią pozostawał przez 61 lat.
Małżonkowie mieli trzech synów,
od których doczekali się ośmiorga
wnucząt, a od najstarszego syna także
czworga prawnucząt.
Śp. Szczepan był człowiekiem
wyjątkowej pracowitości, uczynności,
skromności i życzliwości wobec
bliźnich. Był człowiekiem głęboko
wierzącym i ściśle związanym
z Kościołem. Był uśmiechnięty
i nigdy się nie skarżył, chociaż nie
zawsze był w dobrym zdrowiu.
Można Go uznać za honorowego
Obywatela Młochowa, a tym samym
i Gminy, mając nadzieję, że zostanie
w pamięci na długie lata.
Znane jest polskie przysłowie:
,,modlitwą i pracą ludzie się bogacą’’.
W przypadku śp. Szczepana
Żyty było to bogactwo duchowe
i wiele osób mogło z tego bogactwa
czerpać, dlatego chcemy się podzielić
wspomnieniami z mieszkańcami
naszej Gminy za pośrednictwem
Wiadomości Nadarzyńskich.
Opracowała profesor Mirosława
Chrzanowska, zgodnie z sugestią Księdza
Proboszcza, w oparciu o dane przekazane
przez Dyrektora mgr Zbigniewa Rynkala
i mgr Danutę Strzelczyk Żytową oraz
własne wspomnienia.

Młochów, 21 sierpnia 2015
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Pani Grażynie Witkowskiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy UG

Pani

PODZIĘKOWANIA

Grażynie Witkowskiej

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Ks. Jerzemu,
Koleżeństwu z lat szkolnych,
Sąsiadom
oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w
bólu, uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszego ukochanego
Męża, Ojca
i Dziadka
śp. Wojciecha Witkowskiego
składają
Żona i Syn z rodziną.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyrazy ubolewania z powodu śmierci

MĘŻA
składają Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pani
Dorocie Kamińskiej

wyrazy ubolewania i współczucia z powodu śmierci

TATY
składają Wójt Gminy Nadarzyn Pracownicy UG

Pani

Pani

Grażynie Witkowskiej

wyrazy ubolewania z powodu śmierci

wyrazy ubolewania z powodu śmierci

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorocie Kamińskiej

TATY

MĘŻA

składa Gminny Zespoł Oświatowy

składają Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli

Panu Robertowi Kapuśniakowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony
składają

Prezes i Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn
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Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy UG
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BEZPIECZEŃSTWO

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 godz. 13:00 - 15:00.
Witam Państwa.
W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach ochłodzeniach, nawet poniżej
zera stopni, funkcjonariusze Straży
Gminnej w Nadarzynie będą prowadzili
wzmożone kontrole pustostanów oraz
miejsc, w których przebywać mogą osoby
bezdomne. Objęte zostaną również nadzorem miejsca, w których mieszkają osoby samotne w podeszłym wieku, których
zdrowie może być zagrożone.
Co roku z powodu wychłodzenia
organizmu
odnotowuje
się
w Polsce wiele przypadków zgonów.
Działania prewencyjne prowadzone
przez funkcjonariuszy mają na celu
zapobieżenia takim przypadkom.
Należy zwrócić również uwagę, że
ofiarami mogą być również osoby
znajdujące się dłuższy czas na wolnym powietrzu pod wpływem alkoholu. Zdarzają się również przypadki
zamarznięcia osób, które zostawione
zostały samym sobie

W wyniku np. zasłabnięcia zupełnie
niezwiązanego z alkoholem. W sytuacji
zauważenia osoby leżącej nie wolno
tego bagatelizować. Jeśli z jakichkolwiek
przyczyn nie zamierzamy podejmować
żadnych kroków związanych z pomocą,
należy niezwłocznie wezwać pogotowie
ratunkowe oraz Straż Gminną bądź
Policję.
Nadmienić
należy
również,
że w czasie ochłodzeń, osoby
zamieszkujące w pustostanach, czy
też w altankach na terenie ogrodów
działkowych ogrzewają się w sposób
stwarzający zarówno dla nich jak
i
bezpośredniemu
sąsiedztwu
zagrożenie pożarowe. Spalane są
różne materiały w prowizorycznych
piecach, bez właściwej wentylacji co
może również spowodować zaczadzenia.
Bardzo cenne będą wszelkie informacje od osób, w sąsiedztwie których
znajdują się miejsca potencjalnego

przebywania osób bezdomnych, jak
też takich, których należy wspierać
w trudnym, zimowym okresie.
Informacje takie proszę zgłaszać
od poniedziałku do piątku pod nr
22 720 08 67, mailowo – strazgminna@nadarzyn.pl lub też osobiście.
W pozostałe dni zgłoszenia proszę
kierować do Komisariatu Policji
w Nadarzynie lub na nr 997.
Dodam również, że na stronie internetowej
www.pomocy.waw.pl
w zakładce Pomoc Społeczna,
znajdują się adresy punktów pomocy
osobom bezdomnym. Niezależnie
od tego powyższe informacje można
uzyskać również u dyżurnego Straży
Gminnej w Nadarzynie pod podanym wyżej numerem telefonu, jak
też u każdego funkcjonariusza Straży
Gminnej w czasie służby patrolowej.
Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183
• 02.09.2015 r. udział zastępu
w zapobiegnięciu zalania domu jednorodzinnego w Szamotach przy ulicy
Nadarzyńskiej w wyniku pęknięcia
rury wodnej.
• 07.09.2015 r. udział zastępu
w usunięciu drzewa przewróconego
na jezdnię ulicy Pruszkowskiej.
• 17.09.2015 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru barakowozu w Nadarzynie
Przy ulicy Stokrotki. Na miejscu obecna
była także PSP Pruszków oraz Straż
Gminna z Nadarzyna.
•

18.09.2015
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r.

udział

zastępu

w ćwiczeniach organizowanych przez
kompanię gaśniczą z Grodziska Mazowieckiego na terenie miejscowości
Błonie Wieś.

Pruszków oraz Policja Nadarzyn.
• 27.09.2015 r. udział zastępu w usuwaniu ropopochodnej substancji
z jezdni alei Katowickiej w Paszkowie.

• 18.09.2015r. udział zastępu
w posprzątaniu skutków kolizji drogowej dwóch samochodów osobowych
w Nadarzynie przy alei Katowickiej.
Na miejscu obecne było także WRD
Pruszków.

• 28.09.2015r. udział zastępu w gaszeniu pożaru samochodu osobowego
przy ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie.

• 27.09.2015 r. udział zastępu
w posprzątaniu i zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia po kolizji drogowej
w Walendowie na ulicy Brzozowj.
Na miejscu obecne były także: WRD

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn
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Nadarzyńskie kryminałki
• W dniu 25 września 2015 r. policjanci z Nadarzyna, dokonali zatrzymania
Krzysztofa M. jako osoby podejrzewanej o kradzież portfela wraz z dokumentami i kartą płatniczą, do której
doszło kilkanaście dni wcześniej
na terenie Strzeniówki. Przed zatrzymaniem mężczyzny, policjanci
zgromadzili w sprawie niezbędny
materiał dowodowy, w tym nagrania
z lokalnych sklepów, gdzie sprawca
po dokonanym przestępstwie użył
skradzionej karty, płacąc nią za zakupy.
Gdy policjanci wczesnym rankiem
zapukali do domu mężczyzny, zastali
go zupełnie zaskoczonego na tyle,
że bez zbędnych ogródek, przyznał
się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie wydał wszystkie skradzione
przedmioty. Podczas czynności przedstawienia zatrzymanemu zarzutów,
poddał się on dobrowolnie karze
uzgodnionej z prokuratorem.
• W dniu 27 sierpnia 2015 r. w Komisariacie Policji w Nadarzynie, zostało złożone
zawiadomienie o dokonaniu w nocy
z 26 na 27 bm. w Nadarzynie, kradzieży
motocykla marki Junak. Pokrzywdzony
w tej sprawie przekazał policjantom
dowód osobisty, jaki został znaleziony

nieopodal jego posesji. W związku ze
„znaleziskiem” policjanci udali się do
miejsca zamieszkania właściciela dokumentu, gdzie dokonali jego zatrzymania jako osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa. W międzyczasie
funkcjonariusz prowadzący czynności
na miejscu zdarzenia, odnalazł na jednej
z sąsiednich ulic, porzuconego Junaka.
Zatrzymany mężczyzna został osadzony
w policyjnym areszcie, a do dalszych
czynności z jego udziałem przystąpiono
następnego dnia. W trakcie prowadzonych
przez policjantów rozmów z zatrzymanym,
ten przyznał się do kradzieży motocykla, co
tłumaczył bezmyślnością spowodowaną
nadmiernym spożyciem alkoholu.
Będąc jednakże przesłuchiwanym
w charakterze podejrzanego, za radą
adwokata wynajętego przez rodzinę
zatrzymanego do jego obrony,
odmówił ustosunkowania się do
stawianego mu zarzutu oraz złożenie
w tej sprawie zeznań. W takim przypadku o jego winie i karze zadecyduje
sąd.
Stołeczni policjanci
przypominają: Bądź widoczny!
Od września ubiegłego roku
pieszych poza obszarem zabudowanym, którzy poruszają się poza
chodnikiem lub drogą wyłącznie
dla pieszych, obowiązuje używanie
elementów odblaskowych. Policjanci
garnizonu stołecznego od stycznia
do września 2015 roku ukarali prawie
2200 osób za niestosowanie się do
tego przepisu. Najtrudniejsze jest

przekonanie pieszych o ich wpływie
na własne bezpieczeństwo. Dlatego
policjanci m. in. pokazują różnicę pomiędzy
różnymi odblaskami. Spotkanie w rejonie nieoświetlonym pieszego ubranego w ciemne ubranie może być
dla kierowcy dużym zaskoczeniem.
Używanie elementów odblasków
(opasek, wisiorków, taśm) umożliwia
kierującemu pojazdem zauważenie - zareagowanie na osobę pieszą na drodze
dużo wcześniej. Często odległość ta
zwiększa się z 30 - 40 m do nawet
150 - 300 m. Niejednokrotnie może
to zapobiec wypadkowi drogowemu
skutkującemu ciężkimi obrażeniami
ciała lub śmiercią. Dlatego policjanci nie
tylko nakładają kary na nieodpowiedzialnych
pieszych bez odblasków, ale także informują
ich o możliwych skutkach zachowania
niezgodnego z prawem. Przepis dotyczy
“tylko” osób poruszających się poza obszarem zabudowanym i poza drogą
przeznaczoną wyłącznie dla pieszych
lub chodnikiem. Jednak apele
policjantów o noszenie odblasków
kierowane są do użytkowników wszystkich
dróg. Również w obszarze zabudowanym
używajmy elementów odblaskowych. To
naprawdę niewielki wysiłek i mały ciężar
- a potrafi uratować życie.
Niepokojące sygnały związane
z Państwa bezpieczeństwem, proszę
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego
Komisariatu Policji
w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77
lub 22 6046875
asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

Opiekunka z długoletnim
doświadczeniem, dyspozycyjna,
kreatywna zaopiekuje się dzieckiem.
Tel. 514 722 099

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

Doświadczony lektor udziela lekcji
jęz. angielskiego na wszystkich
poziomach zaawansowania, w tym:
- przygotowanie do egzaminów:
gimnazjum, matura
- przygotowanie do egzaminów TOEIC,
TOEFL, FC, ACE, CPE, inne.
- korepetycje, konwersatoria
indywidualne podejście, skuteczność.
Przystępna cena.
Kontakt: 665 166 990

Absolwent politologii UKSW
udziela korepetycji z WOS
Tel. 669 687 604

Potrzebne kobiety
do pracy w ochronie.
Tel. 502 434 693

Potrzebni mężczyźni
do pracy w ochronie.
Tel. 661 663 320

Angielski dla dzieci i młodzieży
(szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum). Kursy indywidualne,
korepetycje. Młochów.
Tel. 510 390 693
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Nauczyciel matematyki udzieli
korepetycji na każdym poziomie.
Tel. 734 711 362
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Ognisko integracyjne

mieszkańców
Urzuta i Kostowca
19 września 2015 r. Sołtys wsi Urzut
– Kostowiec oraz Rada Sołecka zorganizowali dla mieszkańców ognisko
integracyjne oraz grilla. Zarówno pogoda jak i mieszkańcy dopisali. Impreza
odbyła się na terenie świetlicy w Urzucie.
Wspólne grillowanie, dobra muzyka
i rodzinna atmosfera sprawiły, że zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych.
Organizacja tego typu imprez cieszy się
dużą sympatią wśród mieszkańców. Pozwala się lepiej poznać, porozmawiać
o sprawach ważnych dla społeczności
lokalnej. Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim
mieszkańcom,
którzy
postanowili ten sobotni wieczór spędzić
razem z nami.
Ogromne podziękowania dla Radnego Dariusza
Jakubowskiego, Stanisława Nowaka, Zdzisława
Kopcia, Andrzeja Pakuły, Pauliny i Dariusza
Skura, Elżbiety Kosińskiej, Agnieszki Nowak
oraz wszystkich, których pomoc przy organizacji
okazała się nieoceniona.

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

forum mieszkańców: www.forum.nadarzyn.pl

Sołtys Grzegorz Zalewski i Rada Sołecka
wsi Urzut - Kostowiec

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

Fundacja Kultury
Informatycznej
zaprasza na
otwarte spotkanie

Poszukuję opiekunki do 2 dzieci (chłopcy 4 i 12 lat) z Nadarzyna lub okolic.
Praca w Nadarzynie, na pełen etat, od listopada 2015. Warunkiem koniecznym
jest własny samochód. Obowiązki: odbieranie z przedszkola/szkoły, czasem
zawożenie (również na zajęcia dodatkowe), gotowanie obiadów,
opieka nad dziećmi. Telefon kontaktowy: 696 002 033

czwartkowe
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno
- Pedagogiczna
„Szansa” w Nadarzynie

5 listopada 2015, g. 18.30
Centrum Edukacyjne
ul. Wiśniowa 26, Nadarzyn
Wstęp wolny
26

10 (199) październik 2015

Wiadomości Nadarzyńskie

Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja
Dialog i szacunek dla innych są dziś
ogromnie potrzebne! - zdiagnozował
niedawno sytuację w kraju jeden z lekarzy. Trudno nie przyznać mu racji.
Jestem gorącym zwolennikiem wymiany poglądów, ale takiej konstruktywnej, z której coś wynika. Nie oznacza
to wcale, że któraś ze stron przekona
drugą do swoich racji. Ważna jest
tolerancja
dla
różnic
światopoglądowych, otwarcie na
odmienność drugiego człowieka.
Niemniej istotny jest szacunek.
Bardzo
mnie
cieszy
rosnąca
liczba osób otwarcie deklarujących,
że przeszkadza im hejterka, z którą
spotykają się w Internecie. Zwiększa
się grono osób mówiących wprost,
że nie akceptują agresji słownej obecnej w polityce i mediach. Przybywa
ludzi domagających się wzajemnego szacunku, a ich głos jest coraz
donośniejszy. Mam nadzieję, że nie
jest to tylko przedwyborczy chwyt.

Czy gmina Nadarzyn
szuka lokali
dla uchodźców z Syrii?
Portal http://esanok.pl informuje,
że „Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej 24 września wystosowało
do samorządów (wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast) pytanie dotyczące
możliwości przyjęcia uchodźców relokowanych i przesiedlanych.” Wojewoda podkarpacki Małgorzata
Chomycz-Śmigielska zwróciła się
z tym pytaniem do władz miast
i gmin na terenie całego województwa.
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że
gminy z tego terenu odmówiły przyjęcia
uchodźców.
13 września na niby obiektywnej
stronce można było przeczytać,
że „Uchodźcy już niedługo mogą
pojawić się na Dębaku”. Na jednej
z ostatnich sesji Rady Gminy
Nadarzyn Klub Radnych Zielona
Gmina zainteresował się tematem
mieszkań socjalnych. Radni dopytywali
ile lokali socjalnych posiadamy i jak są
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wykorzystane. Temat mieszkań pojawił
się w Internecie już 28 września.
Czy to zbieg okoliczności, że
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
24 września (czwartek) wystosowało
pytanie
do
samorządów,
a w poniedziałek 28 września temat był komentowany na stronce
z banerem partyjnym PiS-owskiego
kandydata do Sejmu? Czy w tym
kontekście nieuzasadnione jest moje
zaciekawienie tematem? Czyżby
radni z Klubu Zielona Gmina szukali w Nadarzynie lokali socjalnych dla
Syryjczyków, a materiał opublikowany
13 września miał wybadać nastroje
społeczne?
Jeśli hejterzy z czystej przekory –
przecież dla zasady krytykują wszystko co gminne – zaakceptują pomysł,
to nikt się mu w gminie nie sprzeciwi… Dostrzegam zatem niewielkie
światełko w tunelu. Mam nadzieję, że
lokalni Malkontenci wzięli sobie do
serca stanowisko Papieża w kwestii
uchodźców i je uszanują.

Akcyza na bombonierce?
W całym kraju obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Były kwiaty
i laurki dla nauczycieli. Pierwszaki składały pierwsze poważne
ślubowanie w swoim życiu. Tego dnia
w gminie świętowali nawet „żacy”
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wspaniałe, że jedno święto potrafi
łączyć tyle pokoleń od maluszków po
seniorów! Tradycyjnie już wszystko co
dobre Malkontent musi napiętnować.
Oburzone głosy dopytują jakim prawem
na uroczystościach gminnych pojawiła się
nauczycielka geografii i to zdaje się
nawet autor podręcznika? Dlaczego
na tej samej imprezie był wicepremier i minister edukacji narodowej
od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007
w rządach Kazimierza Marcinkiewicza
i Jarosława Kaczyńskiego? Gratuluję
autorom tych pytań umiejętności kojarzenia faktów. Przyznam jednak

szczerze, że trafiłem na kwestię, która
rozłożyła mnie na łopatki: dlaczego
w gronie obchodzących Dzień Edukacji Narodowej nie ma ochroniarza
hotelowego? Niby dlaczego miałby się
tam znaleźć, ani z niego pedagog, ani
gminny urzędnik.
Pojawiła się jeszcze sprawa alkoholu – podejrzewam, że taka
„czkawka” po pomyśle, aby na cukierki z likierem nalepiać akcyzę i ustawiać
na półce z „wyskokowymi trunkami”. Zdjęcia z kolacji z okazji dnia
nauczyciela na swoim profilu
opublikował wicepremier i minister edukacji narodowej za rządów
Marcinkiewicza i Kaczyńskiego.
Publikowałby coś nieprzyzwoitego?
Na stołach jest kolacja, zimna płyta,
napoje, a wśród nich wino. Iście diabelski trunek! Nie przystoi do posiłku
wypić lampki tego płynu skądinąd znanego z przypowieści z Kaną galilejską
w tle…
Cała zachodnia i południowa Europa
od wieków z winem spożywanym
do posiłku nie ma problemów.
Bardziej niż zakazy i święte oburzenie
potrzebna jest edukacja, rozsądek
i zdrowe podejście do tematu.
Wykazują to również statystyki.
W Polsce więcej jest alkoholików
i pijaków niż we Francji, gdzie wino
stołowe nie stanowi „zakazanego
owocu”. Wino pijane jest dla smaku,
dla zdrowotności i lepszego trawienia. W naszym kraju to tabu, a każdy
kto do obiadu wypija lampkę wina
to pijak, jak pijak to kłamca, złodziej
i patologiczna rodzina.
Taką już przedziwną mamy naturę, że
lubimy kategoryczne osądy i przesadę.
Bywamy „bardziej papiescy niż
papież”.
AntyMalkontent
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez.

Tel. 502 142 219

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

Poszukiwany kierowca busa, pilnie. Kontakt:
tel. 797 203 305

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE

Pogotowie ogrodnicze:
wycinki i formowanie drzew, zakładanie trawników sianych
i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie
żywopłotów, zakładanie ogrodów zimowych, sadzenie roślin.
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481
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„Spotkania z pasjami” w nadarzyńskiej Bibliotece
Starsze osoby w naszej kulturze
niespecjalnie interesują kogokolwiek.
Zwykle seniorzy zamykają się w domu,
obserwują z okien rzeczywistość. Coś
jednak się zmienia w tym temacie.
Wielu emerytów uczęszcza na zajęcia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (od
niedawna funkcjonującego również
w Nadarzynie).
Chciałabym napisać o ciekawych
„czwartkowych” spotkaniach w Bibliotece w Nadarzynie. Od października
2013 roku nadarzyńska Biblioteka
zaprasza emerytów na cykl spotkań,
który pozwolił poznać pasje wielu
ludzi. Nam uczestnikom – bardzo
podobały się opowieści o podróżach,
muzyce, modzie, zdrowiu, jednym
słowem o życiu.
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W bieżącym roku uczestniczyliśmy
w spotkaniach z dietetykiem, z autorami książek, a także w interesującym
wykładzie naukowym na temat polskich ogrodów.
W bibliotece zorganizowano dla
nas również cykl zajęć edukacyjnych
pt. „Opowieści Magurskie”, gdzie
mieliśmy okazję obejrzeć etiudy
filmowe dokumentujące historię
i
zwyczaje
łemkowszczyzny.
Biblioteka stała się przyjaznym
miejscem aktywnego spędzania
wolnego czasu i nawiązywania nowych
kontaktów. Raz w miesiącu w ramach
dyskusyjnego klubu książki żywo
dyskutujemy na temat przeczytanych
książek. Wspaniały wybór książek,
które są w zasobach naszej biblioteki

pozwala czytać zarówno stare, jak
i najnowsze wydania. Pracownicy tej
placówki dbają o dobrą atmosferę,
przygotowują interesujące materiały.
Spotkania są bardzo ciekawe,
odbywają się przy herbacie i kawie
i dają dużo radości. Jako emeryci
bardzo cieszymy się, że w Bibliotece
znaleźliśmy miejsce dla siebie.
Miejsce, które jest blisko i gdzie
mamy możliwość spędzić czas
w sposób owocny, w miłej atmosferze. Zachęcam do uczestnictwa
w spotkaniach. Mam nadzieję,
że będzie nas coraz więcej
i z niecierpliwością czekam na kolejne spotkania. Dzielmy się swoimi
pasjami i wiedzą.
Bożena Kocot
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że we
wrześniu 2015 Sakrament Chrztu
przyjęły: Szymon Szaszka, Zofia Gruszka, Małgorzata Krysiak, Stanisław Janiszewski, Lena Chechłacz, Kamila Kilińska,
Barbara Szlendak, Oliwia Rysiukiewicz, Jan
Śmigielski, Kaja Smoter, Leon Klimowski,
Selena Borowska.
Sakramentalny Związek Małżeński
we wrześniu
2015 zawarły
następujące osoby: Jacek Dąbrowski –
Patrycja Gensieniec,

Rafał Kęsik – Katarzyna Modelska,
Iwo Malinowski – Agnieszka Smoła.

Z przykrością informujemy, że we
wrześniu 2015 odeszli z naszej Parafii:
śp. Jan Sobczak, śp. Halina Adamczyk
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych
z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas
przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie
Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym.
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

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Młochowie
Nowy kościół
W
sobotę
3
października
w Młochowie podczas ostatniego nabożeństwa fatimskiego
(nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej w młochowskim parku odbywają
się od 1994 roku w pierwszą sobotę
miesiąca od maja do października)
– Ojciec Generał Zgromadzenia
św. Michała Archanioła ks. Kazimierz
Radzik poświecił Krzyż w miejscu
gdzie powstanie nowy kościół parafialny (fot. obok). Świątynia powstanie na
działce przekazanej przez samorząd
Gminy Nadarzyn na rzecz Zgromadzenia Księży Michalitów, które
pełni posługę na terenie Młochowa
od 71 lat.

red.
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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

Z przyjemnością informujemy, iż nasza biblioteka przedłużyła współpracę
z firmą Funmedia, zajmującą się nowatorskimi multimediami edukacyjnymi. W związku z tym przygotowaliśmy dla naszych Czytelników nowy,
rozszerzony pakiet atrakcyjnych kursów e-learningowych (internetowych).
Oferta obejmuje kursy językowe oraz specjalistyczne. Dzięki naszej propozycji, możecie
Państwo zdobywać wiedzę przy pomocy gier, filmów oraz dialogów z native speakerami.
Multimedia odbierane są wieloma zmysłami, więc proces przyswajania wiedzy jest szybszy
i trwalszy, a do tego można dobrze się bawić i miło spędzić czas. Nasi Czytelnicy będą mogli
korzystać z kursów samodzielnie, w indywidualnym tempie, również poza Biblioteką np.
w domu. Oferowane przez nas kursy są bezpłatne więc w żaden sposób nie obciążą Państwa
budżetów. Już teraz zapraszamy do korzystania z naszej atrakcyjnej oferty. Kursy będą
aktywne do 25.03.2016 r. Ilość miejsc ograniczona! Zapisy na kursy prowadzone są we
wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn. Wystarczy posiadać kartę
biblioteczną. Zapraszamy naszych dotychczasowych oraz nowych Czytelników. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Dostępne kursy: Angielski - multimedialny kurs języka angielskiego na poziomie A1-B2,
Niemiecki - multimedialny kurs języka niemieckiego na poziomie A1-B1, Hiszpański multimedialny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1-B1, Francuski - multimedialny
kurs języka francuskiego na poziomie A1-B1,Fotografia - kurs dla początkującego fotografa oraz wszystkich pasjonatów zdjęć, Photoshop - obsługa popularnego
programu graficznego, Fun English - kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Spotkanie
autorskie

z Marią Ulatowską
i Jackiem
Skowrońskim
7 października 2015 r. gośćmi
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
była para pisarzy: Maria Ulatowska i Jacek Skowroński. Autorzy, od niedawna publikujący razem, opowiedzieli
o kulisach swojej twórczości, czemu
postanowili pisać wspólnie i jak wygląda
ich codzienna praca.
W późniejszej części spotkania goście
uchylili rąbka tajemnicy związanego
z fabułą ich najnowszej książki „Pokój
dla artysty”. W spotkaniu uczestniczyło
liczne grono osób, których większość
stanowiły wierne czytelniczki Marii Ulatowskiej.
Na koniec, uczestnicy spotkania mieli
możliwość zakupu oraz podpisania
książek, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem.

10 (199) październik 2015

Propozycje:
KALWAS P.I.: Egipt : Haram Halal
Polak-muzułmanin, mieszkaniec Aleksandrii Piotr Ibrahim Kalwas opisuje
swój Egipt. Reporter odkrywa przed
nami to wszystko, co frapuje w Egipcie przyjezdnych, ale nie mają do tego
dostępu. Otwiera przed nami świat
“haram” i “halal”. “Haram” - to zakaz,
“halal” - przyzwolenie. Kalwas pisze
zajmująco i ze znawstwem.
SZEPIELAK A.J.: Dworek pod Lipami
To książka o kobietach, ich marzeniach i pewnej rękawiczce. Autorka
przypomina nam starą prawdę, że pragnienia, tęsknoty i problemy kobiet są
takie same, niezależnie od epoki, w jakiej
przyszło im żyć. Współczesna Gabriela
i dziewiętnastowieczna Celina znalazły
się na rozdrożu, ale tak samo poszukują
szczęścia, miłości, urody życia.
GŁUCHOWSKI P., GÓRKA M.: Karbala
To się zdarzyło naprawdę. Pierwsza
książka o utajnionej wojnie Polaków.
Najpierw błędy popełnili politycy,
potem generałowie. W efekcie zwykli
żołnierze znaleźli się w bagnie. By ocalić
życie musieli wznieść się na wyżyny
bohaterstwa. Tak bywało w Wietnamie,
tak było w somalijskim Mogadiszu

i podobnie stało się w irackiej Karbali. Wiosną 2004 r. islamska Armia
Mahdiego zaatakowała polskie oddziały
w
naszej
strefie
stabilizacyjnej
w środkowym Iraku. Generałowie
stracili wszystkie kontrolowane dotąd
przez Polaków miasta; An-Nadżaf, AlKut, Ad-Diwanijję, Al-Hillę i Karbalę,
najświętsze miasto szyitów. Musieliśmy
oddać koszary, pałace gubernatorskie i siedziby władz – oprócz ratusza
w Karbali. Kapitan Grzegorz Kaliciak
z kilkudziesięcioosobowym oddziałem
przez trzy dni i trzy noce odpierał tam
szaleńcze szturmy dziesięciokrotnie
liczniejszych przeciwników. Była to
największa bitwa Polaków od czasów
II wojny światowej. Książka jest relacją
uczestników tamtych zdarzeń. Jest też
hołdem oddanym odwadze polskich
żołnierzy.

Zapraszamy na spotkanie autorskie
z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk
autorką cyklu „Cukiernia pod
Amorem”, które odbędzie się w
Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
17.11.2015 r. o godz. 17.00
Wstęp wolny
Rubrykę redaguje Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl
www.nok.pl

Proponuje...

7 listopada 2015 r. w godz. 14.00 - 18.00

http://bilety.gazeta.ie/artist/info/14

o godz. 20.00
– Tomasz Jachimek
One Man Show
Bilety 30 zł, karta mieszkańca 25zł, sprzedaż od 3 listopada
w kasie NOK.
Szczegóły prosimy śledzić na stronie www.nok.pl

21 listopada 2015 r. o godz. 18.00
zapraszamy na
VINTAGE – izba tradycji
międzypokoleniową imprezę mającą na celu kultywowanie tradycji poprzez prezentacje, konkursy z nagrodami i działania
interaktywne: konkurs kulinarny – “Ciasto – tak piekła moja babcia”, warsztaty
rękodzielnicze – „Igła, szydełko, druty”,koncert młodzieżowego zespołu folkowego
NOK Pęd Band oraz koncert Orkiestry Maćka Kierzkowskiego w składzie:
Karol Podkul – akordeon i Maciej Kierzkowski - bęben huculski
wspólnie z Chórem Gaudeamus pod dyrekcją Jolanty Grygielskiej - Biliońskiej
W programie znajdą się pieśni ludowe i tradycyjne taneczne
utwory instrumentalne z obszaru “Ziemi Chełmońskiego”
Szczegóły; www.nok.pl
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Wstęp wolny

Teatr Studio - Bis
w NOK

14 listopada 2015 r.
o godz. 19.00
zapraszamy na komedię

„Niedźwiedź” Antoniego

Czechowa w wykonaniu grupy
teatralnej Studio-Bis, prowadzonej
(od kilkudziesięciu lat!!!)
przez Gerarda Położyńskiego,
a działającej przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Pruszkowie.
„Niedźwiedź” jest najnowszym spektaklem
Studia-Bis, to jednoaktówka napisana przez
Czechowa w 1888 roku. Do opłakującej męża
wdowy przyjeżdża Smirnov. Jego celem jest
odebrać dług zaciągnięty przez zmarłego. Jednak
zakochuje się w temperamentnej wdówce, a dług
idzie w niepamięć. Sztuka jest pełna kłótni,
utarczek słownych i niedopowiedzeń. Czy dług
zostanie odebrany, czy pójdzie
w niepamięć? Czy groźba pojedynku
skończy się szczęśliwie?
Obsada: Popowa - Ewa Wiśniewska
Smirnow - Grzegorz Zegadło
Łuka - Artur Teodorski
Reżyseria: Gerard Położyński
Wstęp wolny

“Na ludową nutę
- polskie tańce
narodowe”
15 listopada br.
o godz. 16.00
zapraszamy na koncert z cyklu

“ Czym skorupka za młodu...
W programie melodie i rytmy najpopularniejszych polskich tańców
narodowych. Wykonawcy: Przemysław
Skałuba - klarnet, Grzegorz Gadziomski - skrzypce, Rafał Grząka - akordeon.
Wstęp wolny.
10 (199) październik 2015
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Ulepmy film
z plasteliny!
Serdecznie zapraszamy dzieci
i dorosłych

22 listopada o godz. 16.00

na kolejne spotkanie z cyklu
Kino Nokusiowe. Tym razem
pokażemy animowane filmy
dla dzieci, których bohaterami
są postacie z plasteliny. Będzie
można obejrzeć m. in. odcinki
serialu „Plastusiowy Pamiętnik”.

Po projekcji zapraszamy na warsztaty animacji filmowej. Każdy
z uczestników pod okiem naszego gościa, pani Julii Karasiewicz
ulepi własną plastelinową postać,
a następnie ją „ożywi”.
WSTĘP WOLNY!
Julia Karasiewicz (ur. 1992), mieszkanka Nadarzyna - studentka wydziału Sztuki
Mediów na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Swoje pierwsze kroki w dziedzinie
plastyki stawiała w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury, będąc uczennicą szkoły podstawowej
w Nadarzynie. W 2011 r. uczestniczyła
w projekcie fotograficznym fot. ON, organizowanym przez ASP i Operę Narodową. Obecnie
zajmuje się fotografią, sztuką video i animacją.
Współpracuje z firmą zajmującą się kreowaniem
wizerunku - Profimage Studio.

28 listopada w godz. 17.00-22.00
zapraszamy na

Bal Andrzejkowy
Zapewniamy: kawę, herbatę, muzykę do tańców
wszelakich w wykonaniu zespołu
APERKUS. Wyżywienie oraz napoje
we własnym zakresie.
Bilety do nabycia w sekretariacie NOK od 23
listopada. Liczba miejsc ograniczona!!!
Wstęp: 30 zł od osoby.
Zapraszamy osoby pełnoletnie!!!

Nadarzyński Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci od 8 roku życia oraz
młodzież w każdy czwartek
o godz. 16:30-17:30 na
ZAJĘCIA TEATRALNE
Instruktor- Anna Balsam
zajęcia bezpłatne, liczba miejsc ograniczona
10 (199) październik 2015

Tokio - Nadarzyn
- Ziegenort
Prosto z premiery nowego filmu
w Japonii przyjedzie do nas

Tomasz Popakul.
Jeden z najwybitniejszych polskich twórców animacji młodego
pokolenia pokaże nagradzany na
najważniejszychfestiwalachnaświecie
„Ziegenort” - tajemniczą opowieść
o dojrzewaniu. Niewątpliwą atrakcją
będzie również również projekcja
niepokazywanych jeszcze w Polsce
animowanych „świeżynek”, które
autor obiecał przywieźć z Japonii.
Po pokazie zapraszamy na rozmowę
z reżyserem.

Przyjdźcie 27 listopada
o godzinie 19.00
do siedziby NOK.
WSTĘP WOLNY!

Ziegenort; Film animowany
Produkcja: Polska; Rok produkcji: 2013
Barwny, 19 minut. Scenariusz, reżyseria:
Tomasz Popakul. Animacja: Tomasz
Popakul (i inni). Muzyka: Stuart Dahlquist, Paweł Cieślak. Montaż: Piotr
Szczepanowicz, Tomasz Popakul. Opieka
artystyczna: Mariusz Wilczyński.
Producent: Piotr Szczepanowicz.
Produkcja: NoLabel.
Film przedstawia historię małej wioski
rybackiej w alternatywnej rzeczywistości,
gdzie II wojna światowa nigdy nie miała
miejsca. Wszystkie stworzenia w wiosce,
ludzie i zwierzęta, żyją według praw natury. Ojciec próbuje przygotować syna do
życia rybaka.
(Źródło: http://www.filmpolski.pl/fp/index.
php?film=1232471)
Film otrzymał wiele nagród na
najważniejszych festiwalach filmów
animowanych i krótkometrażowych na
całym świecie.
Tomasz Popakul – ur. się w 1986 roku
w Trzebieży (przed II Wojną Światową Ziegenort). Swoje pierwsze filmy animowane
Frustratu: Herzleid (2004) i Life 1.0 (2006)
zrealizował w szkole artystycznej w Szczecinie.
Absolwent Wydziału Animacji w łódzkiej
PWSFTviT, gdzie od 2011 studiuje równolegle
scenariopisarstwo. Laureat wielu nagród na festiwalach filmowych w kraju i na świecie.

Czuj-czuj – Kino Objazdowe
Projekcje odbywały się w najdziwniejszych miejscach, czasem salę kinową zastępowało
boisko, a bramka stanowiła rusztowanie pod ekran. Czasem pokaz odbywał się wprost
na ulicy. W sierpniu i na początku września tego roku trójka młodych animatorów kultury i artystów: Olga Ślepowrońska z dwuletnim synkiem Roszkiem, Monika Mausiak
i Iwo Kondefer przejechali Bałkany pokazując arcydzieła polskiej animacji dla dzieci
w romskich wioskach i osiedlach. Prowadzili też warsztaty z romskimi dziećmi, zawarli
wspaniałe przyjaźnie i odwiedzili miejsca, które części z nas zapewne nawet trudno sobie wyobrazić. A to wszystko nie opuszczając Europy. Odwiedzili Mołdawię, Rumunię,
Serbię, Kosowo i Macedonię.

O swojej podróży opowiedzą mieszkańcom Nadarzyna

20 listopada
o godzinie 19.00
Pokażą też przywiezione z wyprawy zdjęcia.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp Wolny!

Projekt Czuj-Czuj Kino Objazdowe odbył się przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.
Rubrykę redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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SPORT

Sport szkolny

Jesienne biegi przełajowe
Mistrzostwa
Gminy Nadarzyn

W dniu 2 października 2015 r. jak co
roku jesienią odbyły się w Kostowcu
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy
Nadarzyn w Biegach Przełajowych.
W zawodach brały udział reprezentacje
szkół podstawowych z Gminy Nadarzyn.
W składzie reprezentacji byli uczniowie
klas IV – V – VI. Dzieci rywalizowały ze
sobą w kategorii dziewcząt i chłopców
dla każdej klasy osobno. Klasy IV oraz
dziewczęta klasy V biegły na dystansie
800 m, a klasa VI oraz chłopcy klasy V na
dystansie 1000 m.
Podziękowania dla LKS „Orzeł” Nadarzyn
oraz GOS Nadarzyn za pomoc w organizacji
mistrzostw, medale, dyplomy i napoje. Serdeczne
podziękowania również dla Rady Rodziców ze
Szkoły Podstawowej w Kostowcu za pomoc
w
organizacji
imprezy
oraz
zorganizowanie poczęstunku.

Klasyfikacja generalna:

1. SP Rusiec – 35 pkt; 2. SP Kostowiec
– 34 pkt; 3. SP Nadarzyn – 32 pkt;
4. SP Młochów – 24 pkt.
Marcin Mlekicki
Nauczyciel wf SP Kostowiec

Jesienne Biegi
przełajowe
Mistrzostwa SP Kostowiec
Na terenie szkoły w Kostowcu
2.10.2015 r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Kostowcu
w Jesiennych Biegach Przełajowych z Przeszkodami „Bieg po zdrowie”. W ramach realizacjizagadnieńprogramu„Trzymaj Formę”.
W zawodach wzięło udział 70 uczniów
z klas 0-I-II-III.. Dla klas młodszych
został wytyczony tor z przeszkodami bieg przełajowy, skok przez rzekę, pokonanie przeszkody, skok przez tunel na
dystansie 200 .
Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców
i LKS „Orzeł” Nadarzyn za pomoc w organizacji imprezy oraz zorganizowanie poczęstunku.
Marcin Mlekicki
- Nauczyciel wf SP Kostowiec
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Fot. arch. szkoły

Mistrzostwa Gminy w biegach przełajowych - medaliści w jednej z kategorii

XI BIEG LIDII CHOJECKIEJ
w Szkole Podstawowej w Ruścu

Pogoda
dopisała,
piątkowe
przedpołudnie (25 września br.)
słoneczne i bezdeszczowe, co
zapewniło
wspaniałą
zabawę
biegową. W 8. biegach od klas 0 do VI
wystartowało 250 uczniów (dziewczęta
i chłopcy). W biegach głównych
o Puchar Lidii Chojeckiej wygrało
rodzeństwo Polski. Na 800 m wśród
dziewcząt I była Joanna Polski z klasy
VI A a wśród chłopców na 1000 m
1.był Adrian Polski z klasy V B.
GRATULUJĘ!!!
Duże podziękowanie Bankowi Spółdzielczemu
w Nadarzynie za ufundowanie pucharów
i nagród rzeczowych. Napoje dla zawodników
po biegu ufundowała Firma FLESCH
POLSKA z Ruśca. DZIĘKUJEMY!!!
SP Rusiec (Dyrekcja i nauczyciele WF).
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

WYNIKI DZIEWCZĘTA:
Joanna Polski – VI a
Aleksandra Niska – V b
Amelia Szmaglik – V a
Ola Przybylska – VI a
Zuzanna Posadzy – V c
CHŁOPCY:
Adrian Polski – V b
Kuba Motyl – V b
Maciek Dąbrowski – VI a
Janek Sierakowski – V c
Bartek Zadrożny – V b
Nauczyciele WF
Monika Karczmarzyk, Jacek Nowocień

Fot. arch. szkoły

Podium. Bieg główny, dziewczęta -800 m.

Sekcja tenisa stołowego
i piłki siatkowej dziewcząt
GLKS Nadarzyn zaprasza

dzieci z roczników
2009-2003 na zajęcia treningowe.
Jeśli chcesz poznać ludzi z pasją, poznać,
a nawet przekroczyć swoje możliwości, lubisz
aktywność i chcesz poprawić swoją sprawność
fizyczną – dobrze trafiłeś
– „z nami można wygrać ,
nie można Nas jednak pokonać”

klub@glksnadarzyn.pl
10 (199) październik 2015
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GLKS - piłka nożna

wnieśli do drużyny nową jakość. Do
rozegrania zostały jeszcze 3 kolejki.
Trzymajmy kciuki za naszych młodych
piłkarzy.

Fot. arch. GLKS

Pomału
zbliżamy
się
do
zakończenia zmagań piłkarskich
w
drużynach
młodzieżowych
w tym roku kalendarzowym. Drużyna
Młodzików, czyli chłopcy urodzeni
w latach 2003/4, również zbliżają do
zakończenia sezonu 2015 r. Młoda
drużyna GLKS Nadarzyn (na fot.
powyżej z trenerem), której początek
zmagań wyglądał średnio, w końcu
złapała drugi oddech i w ostatnich

6 kolejkach zaliczyła 4 zwycięstwa,
1 remis i tylko raz schodziła pokonana. Jednak w przypadku drużyn
młodzieżowych, wyniki i miejsce
w tabeli mają drugorzędne znaczenia. Ważne jest, że chłopcy z tego
rocznika, poprzez sumienną pracę
na treningach stopniowo zwiększają
swoje umiejętności piłkarskie. Dodatkowo, w trakcie rozgrywek, dołączyło
kilku nowych zawodników, którzy

Z kolei Juniorzy GLKS Nadarzyn
rocznik 1999 i młodsi w obecnych
rozgrywkach rozegrali 10 spotkań ligowych.
Bilans tych spotkań to: 9 zwycięstw oraz
1 remis; 51 bramek zdobytych, 5 straconych i pozycja lidera rozgrywek
Do zakończenia sezonu zostały
4 kolejki i drużyna walczy o awans do
ligi wojewódzkiej. Nasz zespół ma 5 pkt.
przewagę nad zespołem LKS Chlebnia
i oby udało sie to utrzymac.
Zapraszamy wszystkich sympatyków klubu na najbliższy mecz ligowy rozgrywany
w Nadarzynie - 24.10.2015 r. godz. 14.30
GLKS NADARZYN - LKS Chlebnia
Trenerzy:
Drużyna Młodzików - Mateusz Sielski,
Juniorów - Łukasz Milankiewicz

GLKS - piłka siatkowa
I liga seniorek

Najstarszy zespół w GLKS zbudowany
głownie z juniorek i kadetek wzmocniony kilkoma doświadczonymi zawodniczkami po trzech pierwszych kolejkach
ligowych zgromadził 4 punkty i zajmuje
5 miejsce w stawce 10 drużyn. Swoje
mecze ekipa grającej trenerki Dominiki
Leśniewicz rozgrywa w hali przy ulicy
Żółwińskiej w soboty o godzinie 18.30.
Najbliższy mecz Nadarzynianki zagrają
24 października z AZS Lublin.

I Mazowiecka Liga Juniorek

Juniorski zespół przeszedł największą
metamorfozę i w całości został zbudowany niemal od podstaw. Po serii bolesnych porażek z tuzami młodzieżowej
siatkówki w Polsce (LTS Legionovia,
Sparta Warszawa i MOS Wola Warszawa)
ciężka praca wykonywana od wakacji
na treningach zaczęła przynosić efekty.
Po zwycięstwach nad Ateną Warszawa
i Nowym Dworem Nadarzynianki odbiły
się od dna ligowej tabeli i systematycznie
pną się w górę. Ta drużyna na pewno
nie powiedziała jeszcze w tym sezonie
ostatniego słowa. I w pełni zasługuje na
wsparcie kibiców.
10 (199) październik 2015

Fot. arch. GLKS

Bezcenne rady trenera -juniorki podczas jednego z meczów

I Mazowiecka Liga kadetek

Kadetki również grają w bardzo
odmłodzonym
składzie.
Ponad
2/3 zespołu stanowią dziewczęta
z roczników młodziczek. Do tej pory pomimo ambitnej postawy nie udało się im
wygrać żadnego z czterech rozegranych
spotkań. Tą drużynę czeka w tym sezonie bardzo ciężka walka o utrzymanie się
w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wojewódzka Liga Młodziczek

Najliczniejsza grupa rozgrywkowa, na
Mazowszu zgłosiło się w tym sezonie
76 zespołów. Młodziczki grają ligę na
zasadzie turniejów, z których uzyskuje
się awans bądź spadek w hierarchii ligowej. Nasz najmłodszy zespół ligowy
oparty na uczennicach II klasy sportowej
nadarzyńskiego Gimnazjum w turnieju
rozstawieniowym na początku sezonu
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wywalczył awans do II ligi (każda liga liczy
6 drużyn). W dniach 24-25 października
młodziczki zagrają w I turnieju ligowym.
We własnej hali przez dwa dni będą
walczyły o awans do I ligi i nie są
pozbawione szans choć wyzwanie
jest duże.

Mini - Siatkówka

Poza rozgrywkami ligowymi najmłodsze
adeptki siatkówki trenujące w grupach:
mini-siatka, akademia siatkówki i miniakademia siatkówki biorąc udział
w turniejach, w których gra się na zmniejszonych boiskach w zależności od wieku po

GLKS - tenis stołowy
Ekstraklasa kobiet
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn po
czterech zwycięstwach wspólnie
z ekipą KTS Zamek Tarnobrzeg zajmuje I miejsce w tabeli zachowując
po stronie porażek zerowe konto. Od
połowy października trwa przerwa
w rozgrywkach ligowych spowodowana występami reprezentacji w Mistrzostwach Europy oraz startami zawodniczek w cyklu turniejów indywidualnych
Grand Prix Polski o Mistrzostwo kraju.
Najbliższy mecz podopieczne trenera Marcina Kusińskiego rozegrają we własnej hali
6 listopada w piątek o godz.17.00 z AZS
Akademią Ekonomiczną Wrocław.

I liga kobiet
Fot. arch. GLKS

2, 3 lub 4 osoby.
W ostatnim czasie nasza „trójka”
z rocznika 2004 w składzie: Kinga
Wrońska (MVP Turnieju), Julia Głodek
i Julia Brzeczkowska (fot. powyżej) wygrała
w Zambrowie silnie obsadzony Ogólnopolski Turniej Mini - Siatkówki.

GLKS Wanzl Scania Nadarzyn II
występujący na zapleczu ekstraklasy młody zespół rezerw po 4 kolejkach
zajmuje 7 miejsce. Dziewczęta wygrały
1, przegrały 3 spotkania. Liga jest dla nich
„poligonem doświadczalnym„ i miejscem
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Turnieje indywidualne
Na przełomie września i października
nadarzyńscy pingpongiści startowali
w licznych turniejach wojewódzkich
i ogólnopolskich zajmując wysokie lokaty.
Jednak w tym okresie na szczególne
uznanie zasługują starty zagraniczne
dwójki naszych kadrowiczów.
ADRIAN SZELIGA w rozgrywanych
w Austrii Mistrzostwach Europy Osób
Niesłyszących wywalczył 4 medale
w tym tytuł Mistrza Europy Juniorów.
Z kolei IGOR MISZTAL zajął II
miejsce w turnieju Para ITTF Czechy
stanowiącym ważną eliminację do finału
Igrzysk Paraolimpijskich w Brazylii
w 2016 roku.

Rubrykę GLKS tenis stołowy i piłka siatkowa oprac. - Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn

II Memoriał im.
Daniela Kołakowskiego
i Filipa Wojcieszaka

W dniach 25-27.09.2015 r. odbył się
II Memoriał im. Daniela Kołakowskiego
i Filipa Wojcieszaka w koszykówce
mężczyzn,
poświęcony
tragicznie
zmarłym w 2013 r. ww. zawodnikom
GLKS Nadarzyn.
W turnieju startowały 4 drużyny: GLKS

gdzie młode pingpongistki zdobywać
mają doświadczenie.
Najbliższe spotkanie podopieczne
trenera
Piotra
Napiórkowskiego
zagrają we własnej hali 25 października
o godz.15.30 z ekipą Chemika Police.

Nadarzyn, MKS Pruszków, MKS-MOS
Ochota i MKS Grójec. Zwycięzcą turnieju został zespół MKS-MOS Ochota –
3 zwycięstwa, 2 miejsce GLKS Nadarzyn
– 2 zwycięstwa, 3 miejsce MKS Grójec 1 zwycięstwo, 4 miejsce MKS Pruszków
– 0 zwycięstw.
Zespoły zostały uhonorowane
pamiątkowymi
pucharami
oraz
upominkami ufundowanymi przez sponsorów turnieju. Nagrody indywidualne
otrzymali wyróżniający się zawodnicy – najlepszy zawodnik turnieju, król
strzelców oraz najlepsi zawodnicy
z poszczególnych drużyn. Nagrody
wręczał Wójt Gminy Nadarzyn – Janusz
Grzyb.
Ponadto w ramach memoriału odbył się
mecz chłopców - rocznik 2004 i młodszych
pomiędzy szkołami podstawowymi

w Nadarzynie i Ruścu. Dzieci występujące
w meczu otrzymały upominki w postaci
gadżetów reklamowych i słodyczy.
Sponsorami turnieju byli: Gmina Nadarzyn,
TVP SA – Program 3, Gimnazjum
im. św. Jana Pawła II, GOS Nadarzyn; firmy:
Sokołów, Hetman, Kongsberg automotive.
Jacek Gembal
Trener

GLKS

- sekcja biegowa
Podczas 37 Maratonu Warszawskiego
(26 września), odbył się też bieg na
5 km, rewelacyjnie jak na swój wiek
spisał się Mateusz Motyl z Ruśca
uczeń Gimnazjum w Nadarzynie.
Na ok.4 tysiące biegaczy zajął 43 m.
z czasem 18 min 14 sek.
GRATULUJĘ!!!
Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej.
10 (199) październik 2015
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Podium w biegach przełajowych
10 października pojechaliśmy do
Łomianek na biegi przełajowe. Było
zimno, ale słonecznie, pogoda dobra do
biegania.
W biegu dzieci na dystansie 400 m
pierwsze dwa miejsca zajęły
zawodniczki z GLKS Nadarzyn: I była Amelia Szmaglik, a II Ola Niska. Obie
z SP Rusiec (fot.obok).
Dla dorosłych odbyła się
sztafeta 2 x 6 km. GLKS
Nadarzyn w składzie Grzegorz Kruszyński z Pruszkowa i Jacek Nowocień
zajęła III miejsce.
Natomiast w niedzielę
11 października byliśmy
w Warszawie w Instytucie Lotnictwa na II
Biegu Lotnika. W biegu
dzieci na 480 m wśród
dziewcząt I miejsce zajęła
Zuzia Suchodolska,wśród
chłopców II był Kacper Fot. arch. GLKS

Szustak, a na miesjcu 14 rywalizację
zakończył Filip Frankowski. Wszyscy
z SP Rusiec.
Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej

ORLIK 2012 - Rusiec

- przy ul. Górnej czynny jest:
- od pon. do piątku do godz.15:30
udostępniony dla SP Rusiec.
Wtorki – w godz. 15:30-18:00 piłka
nożna - zajęcia dla dzieci.;
w godz. 18:00-22:00 grupy zorganizowane.
Środy – w godz. 15:30 – 18:30
ogólnodostępne dla dzieci
i młodzieży; w godz. 18:30-22:00
– grupy zorganizowane.
Czwartki - w godz.15:30-18:30 piłka
nożna - zajęcia dla dzieci;
w godz. 18:30-22:00 grupy zorganizowane.
Piątki w godz. 15:30 – 17:30
ogólnodostępne dla dzieci
i młodzieży; w godz. 17:30 -22:00 grupy zorganizowane.
Soboty w godz. 11:00-19:00 ogólnodostępne dla wszystkich.
Rezerwacja/minimum 10 osób,
piłka nożna/tel. 514 433 944.
Zbigniew Siwiec - Animator Sportu

Orlik 2012 - Kostowiec
Rezerwacja: tel. 514 259 869
Marcin Mlekicki - Animator Sportu

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) - od września:
1. Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr B. Pawłowską, tel. 501 574 794.
2. 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.
3. Zajecia pilates: poniedziłak: godz. 18.00; środa godz. 19.00; czwartek godz. 18.00
4. Vinyasa Power Yoga (zajęcia dla początkujacych) środa godz. 20.00
5. 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.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - Głodek (red. naczelna), Kamila Michalska, Monika Kosakowska, Justyna Łęcka.
Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach
autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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NOK w obiektywie...
Kino NOKusiowe

Grupa teatralna T-art z Warszawy
“Jubileusz”
NOK Teatr “Ławeczka”

Fot. Marek Zdrzyłowski

Fot. Marek Zdrzyłowski

Artur Dutkiewicz Trio

Fot. Maria Kołecka

Fot. Maria Kołecka

Koncert

Kino NOKowe
- spotkanie z Beatą Dzianowicz

Wernisaż Bożeny Woźniakiewicz
Fot. Maria Kołecka
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